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СЛОВО ДО ЧИТАЧА
Століття, що минає, стало одним з найтрагічніших за всю 

історію України. Поряд з утвердженням незалежності нашої 
Держави, останній вік другого тисячоліття приніс нашому 
народу небачені страждання та випробування. Дорогу ціну 
заплатили ми за право вільно розпоряджатися своєю власною 
долею. М ільйони людських життів покладено на вівтар 
свободи. Непоправних збитків було завдано національній 
культурі, яку саме у XX ст. жорстоким чином намагалися 
винищити численні загарбники. Мова, традиції, мистецтво 
України постійно знаходилися під загрозою зникнення. Не 
дивно, що у першу чергу в ході боротьби проти відродження 
національної свідомості народу страждали його визначні 
архітектурні комплекси. По всій країні руйнувалися 
стародавні храми, що зводилися нашими предками і були 
свідченнями високої духовності українців. Таким чином нас 
хотіли позбавити зв ’язку з минулим, з нашими коріннями, 
щоб не дати розвиватися у майбутньому.

Криваві війни XX ст. прокотилися Україною руйнівним 
смерчем. Наші міста перетворилися на руїни та згарища. У 
вогні загинули легендарні шедеври зодчества, малярства, 
скульптури, живопису тощо.

Справжнім мучеником нашого віку став Київ, чиї незліченні 
художні скарби були знищені протягом сторіччя. Боляче 
дивитися на пожовклі від часу старі фотографії -  єдині зображення 
того, що було зруйновано. Геніальні творіння архітекторів, скульп
торів та живописців були по-варварські перетворені на попіл. Як 
це не боляче, але нам потрібно знати правду про наше трагічне 
минуле. Особливо сьогодні ми повинні пізнавати нашу культуру, 
відновлювати забуті сторінки нашої історії.

Активно у цьому руслі працює колектив історичного факультету
Київського університету імені Тараса Шевченка. Серед багатьох
напрямків у дослідженні нашої історичної спадщини важливе
місце посідає вивчення видатних пам ’яток українського
мистецтва. Одним з тих, хто займається цією проблемою на
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нашому факультеті, є Кирило Олегович Третяк. Його книга, що 
пропонується Вашій увазі, стала результатом багаторічної праці із 
дослідження історії архітектури України. Необхідність такого
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видання є очевидною. Серед громадськості постійно зростає 
інтерес до наших пам’яток, які не збереглися до сьогоднішніх днів. 
Серед вже багатьох видань, присвячених долі київських святинь 
та архітектурних шедеврів, дана книга, гадаємо, посяде гідне 
місце. Читач дізнається про нові факти, пов’язані з руйнуванням 
Києва у ХУІІІ-ХХ ст., познайомиться з маловідомими, але 
вартими уваги спорудами, що були зруйновані у попередні роки.

Впевнені, що багатоілюстрована книга стане корисною 
студентам, викладачам, історикам та всім, хто намагається 
пізнати минуле свого міста та країни. Сподіваємось, що у 
майбутньому з ’являтимуться подібні видання, присвячені не 
тільки пам’яткам Києва, а й інших міст і сел України. Адже справа 
ця є вкрай необхідною сьогодні, коли ми відроджуємо наші святині 
та повертаємося до витоків рідної культури.

Анатолій Слюсаренко



ВСТУП
Київ -  столиця України і центр великої незалежної 

європейської держави. Місто, овіяне легендами та казками, 
змальоване численними мандрівниками, описане в ба
гатотомних історичних працях. Тут зародилася давня 
слов’янська цивілізація, звідси почалося розростання нашої 
рідної Батьківщини. Сотні а, можливо, і тисячі років вирує 
життя на славнозвісних пагорбах біля сивого Славутича.

Тисячу десять років тому у водах Почайни та Дніпра наші 
предки прийняли християнство. Звідси нова віра почала свою 
ходу по всій країні, сіючи зерна просвіти та культури. Свого 
першого великого і славного розквіту столиця Русі зазнала у 
Х-ХПІ сг., коли населення міста становило від 50 до ІООтис. чол.1. 
Київські простори рясніли величезною кількістю церков (єдиних, 
але численних кам’яних споруд міста). Свята Софія, Печерська 
лавра, Кирилівська церква, Спас на Берестові та деякі інші храми 
сьогодні є лише малою часткою від тієї кількості церков, що 
захоплювала іноземців. Після цього злету Київ на сторіччя поринув 
у забуття, і тільки овіяні легендами руїни старих храмів нагадували 
про минулу велич міста. Ми не будемо з’ясовувати причини цього 
запустіння: чи то були наслідки татарської навали 1240 р., чи 
причиною стали більш ранні розорення Києва удільними князями 
і претендентами на “стіл”. Не будемо і розмірковувати, чому 
протягом майже чотирьох сторіч у місті не велося значного 
кам’яного будівництва і тільки деякі стародавні споруди були 
реставровані або перебудовані. Все це теми не для однієї книги.

Свого другого піднесення Київ зазнав у XVIII ст., коли у місті 
були створені визначні пам’ятки культового зодчества. Чого варті 
самі лише назви: Великий Микола, Малий Микола, Братський 
монастир -  всі ці собори стали перлинами українського бароко, 
що посіло свої домінуючі позиції в архітектурі України у кінці XVII 
та у XVIII ст. Чимало церков ранніх часів перебудовувалося згідно 
з велінням часу та стилю. Софійський, М ихайлівський, 
Успенський собори, Кирилівська та багато інших церков одержали 
тоді своє барокове “вбрання”, в якому вони і дійшли до XX ст. На 
відміну від культового -  цивільне кам’яне будівництво майже не

1 Київ : Історичний огляд. -  К , 1982. -  С. 231.

5



велося двісті -  триста років тому. Про характерні риси архітектури 
Києва кінця ХУЛІ -  початку XIX ст. читаємо у спогадах Ф.Ф.Ві- 
геля, який був комендантом Печерської фортеці у 1780-1790-хрр.: 
"Місто се тим більш було примітне, що скрізь являло контрасти, 
убогість і пишноту; незліченні храми його з золоченими куполами, 
що горять як жар, були оточені низькими, ледве-ледве над землею 
помітними хатами; величезні живописні гори служили йому 
підніжжям, а позаду його розстилалися неозорі, нескінченні 
рівнини...”2 Отже, можна стверджувати, що саме культові споруди 
були чи не єдиними кам’яними окрасами Києва до XIX ст., 
втілюючи всю майстерність, весь талант українських зодчих 
попередніх періодів.

На середину XIX ст. Київ мало нагадував велике процвітаюче 
місто. Поділ, Старе Місто і Печерськ практично ніяк не 
сполучалися та існували окремо. Невелика кількість населення 
(ЗО тис. чол. у 1800 р.3) не надавала Києву великої значимості. 
Дерев’яна одноповерхова забудова вулиць робила вигляд міста 
провінційним.

Незначним залишалося кам’яне цивільне будівництво і на 
початку та в середині XIX ст. Невеликі та провінційні за 
виглядом, в основному одно-, триповерхові будиночки 
заможних киян не могли змагатися за красою з храмами та 
дзвіницями, що були споруджені в той час: церквою Різдва 
на Поштовій площі, церквою Миколи Доброго, спорудами 
Фролівського монастиря та ін.

В другій половині XIX ст. до цього славного списку до
далися такі відомі сьогодні назви -  Володимирський собор, 
Микільська церква Покровського жіночого монастиря та 
багато інших невеликих церков Старого міста і околиць, які 
було зведено на початку XX ст. Звичайно, кількість київських 
храмів була значно менша за “сорок сороков” М оскви 
(насправді давня російська столиця до 1917 р. налічувала 
близько 1000 церков4). Можливо, рівень їх виконання не сягав 
європейської досконалості Ісакіївського та Казанського 
соборів у Санкт-Петербурзі, але вони були дуже своєрідними (на

’История Киева. -  К., 1983. -  Т.2. -  С. 58.
3Там само.
4 Сорок сороков.-М ., 1992. -  Т. 1 .-С . 6.
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відміну від тих же Ісакія та Казанського, що стали копіями відомих 
західноєвропейських зразків). У поєднанні з мальовничими 
київськими ландшафтами церкви створювали неповторні 
картини, що закарбовувалися у пам’яті всіх, хто хоч раз їх бачив.

Культова архітектура кінця XIX -  початку XX ст. складає свої 
домінуючі позиції своєрідних діамантів, які визначали характер 
забудови міста. Тепер, в часи “будівельної лихоманки”, вона є лише 
складовою (і до того ж не найбільшою) процесу розбудови Києва. 
Це не означає, що спорудження церков скоротилося, навпаки, 
воно збільшилося, але потонуло у безмежному морі будівельної 
стихії, не витримавши конкуренції з величчю нових “храмів” 
прибуткових будинків, громадських споруд, театрів, крамниць, 
дозвільних закладів тощо.

Культова архітектура Києва цього часу, на жаль, марніє і 
позбувається переваж но своєї індивідуальності та ви- 
сокохудожності.5 Розмах мистецької думки і, як наслідок, 
монументальність споруд у київських єпархіальних ар
хітекторів, на жаль, залишалась не на вищому рівні. Від цього, 
звичайно, історична цінність храмів однозначно не змен
шується. Всі вони були чи є неповторними і вносили до 
гамірливості київських вулиць особливий затишок, ство
рювали острівці душевного спокою, де людина могла б, або 
може й нині, усамітнитися і віддатися міркуванням про 
буденне й вічне.

Загроза над Києвом і його святинями почала нависати з 
1917 р. Круговерть революції, військового часу торкнулася і 
німих свідків історії -  пам’яток міста. Руйнувалися будинки, 
палаци, мости...

Енергійно розпочали утверджувати свої права на владу 
радянські вожді та керівники в центрі та на місцях. З їх легкої

5 Особливо це легко розуміється, коли порівнюєш зразки церковного 
будівництва нашого міста з московськими, петербурзькими і навіть 
харківськими. Харківські церкви за виразністю своїх форм набагато 
перевершили київські храми кінця XIX -- початку XX ст. Миколаївський 
собор -  одна з перлин візантійського стилю в українській архітектурі 
сторічної давнини; Благовіщенський собор (1901 р., архітектор Ловцов), 
який у своїй архітектурі поєднав за сміливим еклектичним проектом 
зодчого різноманітні стилі минулого (романський, готичний, бароко) були 
чужими за своїми формами архітектурі Києва.
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руки 20-30-ті рр. XX ст. стали не тільки роками фізичного 
винищення селянства та інтелігенції, а й розпалом нищівної 
боротьби з релігією. Справді “переможним” став 1929 р. Саме 
того року (6 квітня) був написаний лист секретаря Ц ен
трального Комітету Всеросійської Комуністичної партії 
(більш овиків) Л .К агановича до керівництва сою зних 
республік під назвою “Про заходи щодо посилення анти
релігійної роботи”, в якому рекомендувалося вживати більш 
жорстоких заходів проти церкви та релігійних громад.

Рекомендації були взяті до уваги... Десятки і сотні храмів 
по всій країні були стерті з землі. Нечувано постраждали 
Москва і Ленінград. На руїни перетворилися чудові храми 
Харкова6 (зокрема Миколаївський собор на однойменному 
майдані). Київ тоді зазнав “м алих” втрат порівняно з 
руйнуваннями столиць. На наш погляд, тільки завдяки своєму 
нестоличному статусу, місту вдалося на декілька років 
відтягти смерть його славних пам’яток.

Фатальним для Києва стало перенесення у січні 1934 р. 
столиці України. Руйнування стало масовим і планомірним. 
Нові господарі міста виріш или очистити столицю від 
численних культових споруд -  “непотрібних і потворних 
наш арувань” попередніх епох. “Заходи” офіційно пояс
нювалися і виправдовувалися досить просто: у зв ’язку з 
потребою соціалістичної реконструкції міста. Так Києва 
позбували старого церковно-буржуазного обличчя і надава
ли йому нове -  соціалістично-трудове. В ім’я реконструкції 
були принесені сотні безмовних жертв -  чудових споруд 
нашого міста. Основна сила руйнівного удару радянських 
нігілістів припала саме на культові споруди. На думку 
комуністичного керівництва, вони якнайбільше втілювали 
всю систему старого, ворожого соціалізму світогляду. Як результат 
-  майже знищено деякі архітектурні шари (тобто певні види 
будівництва ХЗ-ХХ ст), серед представників яких Микільський 
та Богоявленський собори, що були єдиними зразками нетипового 
для православної архітектури будівництва ХУІІ-ХУІІІ ст. Значно 
постраждало і культове зодчество кінця XIX -  початку XX ст.

6 Тоді ще столиця УРСР.
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Чудові споруди цивільної архітектури кінця XIX початку XX 
ст. залишали Київ і надалі привабливим. Хрещатик, Прорізна, 
Миколаївська, Олександрівська, Пушкінська, Велика Васильківська 
та ще багато інших центральних вулиць міста мали блискучі, дійсно 
європейські фасади.

У довоєнні роки влада добралась і до них. П ам’ятки 
цивільного зодчества також безжалісно нищилися, але в інший 
спосіб, ніж культові споруди. “Швондєри” та“Шарикови” не могли, 
як би вони цього не хотіли, знищити “залишки” попереднього 
капіталістичного ладу у вигляді прибуткових будинків, банків, бірж, 
ресторанів і готелів. Архітектура їх дихала “занепадництвом”, 
“несмаком” та “міщанством” . Але як вона дихала!!! Урів
новажували це дихання на соціалістичний лад досить-таки просто 
-  шляхом перебудови. Тому, залишаючи “кістяк” споруди, радянські 
чиновники “реконструювали” у дусі “соціалістичного реалізму” 
зовнішній вигляд будівель. Не будемо заперечувати -  іноді новий 
фасад з естетичного боку був не гірше від попереднього. У 
більшості ж своїй будинки спотворювалися і втрачали свою красу 
та мистецьку вартість. Чимало споруд, як, до речі, і в наші часи, 
стояли роками без ремонту, руйнувалися, втрачали елементи свого 
декору і практично гинули.

Справжнім апогеєм варварства і вандалізму стало спалення 
центру Києва і висадження у повітря Успенського собору 
Печерської лаври під час другої світової війни, восени 1941 р. 
Місто не зазнавало такого безжалісного нищення архітектурних 
пам’яток, мабуть, з часів монгольської навали 1240 р. Безліч 
споруд, які склали європейське обличчя Києва, були висаджені в 
повітря і спалені. Злочинна загибель столичного центру 
спричинена у безглуздим варварством. Хрещатик, Миколаївська, 
Олександрівська, Прорізна, Пушкінська, Лютеранська, Мерин- 
гівська, Володимирська і Велика Васильківська були зруйновані 
не внаслідок безпосередніх боїв за місто чи бомбардувань з 
повітря. Вони були стерті з землі вже після захоплення Києва 
фашистами7. Будинки, заміновані заздалегідь військами НКВД, 
мали злетіти у повітря невдовзі після того, як окупанти оселяться 
в цих найреспектабельніших помешканнях столиці або ж

7 Німецькі війська ввійшли до міста 19 вересня 1941 р.
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розмістять свої організації та заклади. Так, чудові творіння 
архітекторів були принесені в жертву жорстокому розрахунку 
генералів і політиків.

Здавалося б, після такої трагічної долі київських архітектурних 
пам’яток, після таких величезних втрат в історико-культурному 
середовищі нашого міста всі керівники і господарі міста мали б 
якнайретельніше піклуватися про збереження того, що ще 
залишилося після руйнації 30-40-х рр. Насправді нищення церков 
та житлових споруд продовжувалося і продовжується по 
сьогоднішній день. Чимало їх зруйнували швидкими темпами 
(вистачало навіть однієї ночі) у 50-60-ті рр.

Сьогодні ж те, що ще лишилося, руйнується поволі. Без ремонту 
та реставрації будівлі доводяться до жахливого аварійного стану. 
У “кращому” випадку вони спотворюються під час так званих 
ремонтних робіт. Організатори і виконавці не тільки в силу нестачі 
коштів, а й в  силу своєї низької культури не вважають за необхідне 
зберігати і відновлювати елементи декору споруд. Набагато легше 
і дешевше просто знищити їх під приводом реконструкції. Таким 
чином спотворено до невпізнанності десятки житлових споруд 
кінця XIX -  початку XX ст. у центрі міста.

Перо дослідників вже торкалося проблеми нищення архі
тектурної спадщини. Не дивно, що перші ластівки прилетіли із-за 
кордону. Доля київських шедеврів архітектури та скульптури 
постійно турбувала українських та російських істориків, які 
знаходилися в еміграції. Статті та книги, що вийшли друком ще у 
40-60-х рр., тільки зараз доходять до нас у нових перевиданнях. 
Вивченням руйнування київських храмів займався видатний 
науковець Олекса Повстенко, який у 1954-1962 рр. видав у 
Вашингтоні збірку випусків “Золотоверхий Київ”. В ньому автор 
розповідав про найбільші святині міста, зруйновані під час 
радянського режиму у 1920- 1930 рр. Питання знищення київських 
храмів висвітлював Б. Мікорський у своїй книзі “Разрушение 
культурно-исторических памятников в Києве в 1934-1936 годах” 
(Мюнхен, 1957).

Ілюстрований каталог Тита Геврика до виставки “Втрачені 
архітектурні пам’ятки Києва”, яку було відкрито у Нью- 
Иорку 12 червня 1982 р., є виданням, що повністю присвячене 
історії руйнування київських храмів та інших споруд у XX ст.
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Автор вмістив фотографії та відомості далеко не всіх зруйнованих 
пам’яток, а лише основних, особливо бракує виданню знімків 
руйнувань часів другої світової війни.

Публікації на тему руйнування пам ’яток архітектури 
Києва, як і решти міст, з ’явилися в Україні тільки в часи 
демократичних змін у нашій державі. Завдяки популярним 
серед краєзнавців, істориків та просто тих, хто вивчає і шанує 
минуле свого народу працям В. Акуленка “Охорона пам’яток 
культури в Україні” (Київ, 1991), О.Анісімова “Скорбное 
бесчувствие” (Київ, 1992), О.Нестулі “Доля церковної 
старовини в Україні” (Київ, 1995) та низці публікацій у пресі, 
ми знаємо про ті страшні для нашого міста роки. Досить 
цікавою є книга О. Анісімова “Скорбное бесчувствие”. Автор 
спробував передати дух дореволюційного Києва, ритм його 
життя, обличчя міста і показати, як жорстоко і немилосерд
но повівся час і люди зі столицею нашої держави. Дослідник 
торкається, крім проблем руйнування міста, ще й питання 
зміни топоніміки Києва, повалення старих пам’ятників і 
встановлення монументів новим вождям і кумирам країни. 
Книга Олексія Нестулі “Доля церковної старовини в Україні”, 
як видно із назви, торкається теми лише культових споруд та 
пам’яток мистецтва, пов’язаних з культом, у масштабах всієї 
країни з часовими межами 1917-1941 рр.

Метою ж нашої книги є більш докладна розповідь про ті 
пам’ятки, що загинули у Києві у вирі XX ст. і дещо раніше. 
Ілюструють цю сумну історію старі, часом дуже рідкісні, 
фотознімки. Сподіваємось, що читач відчує біль за свою 
спаплюжену спадщину і зрозуміє, якою багатою є або, принаймні, 
була наша культура, наше мистецтво. Сподіваємось, що після 
прочитання книги людина не зможе уявити наших вулиць без 
тих споруд, які вже не існують, але які уславили наше місто. 
Позбувшись багатьох з них, ми позбавляємо наступні покоління 
можливості сприймати наше минуле таким, яким воно було 
насправді. Нащадки мають знати, яким привабливим і цікавим 
було архітектурне обличчя Києва.

Брак документів, які б допомогли нам відтворити картину тих 
часів, ускладнює захоплюючу і копітку роботу. Не всі пам’ятки було 
зафіксовано на фото, а якщо і було, то віднайти ці знімки вкрай
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нелегко сьогодні. Не всі документи, які б свідчили про зведення
або зруйнування споруди, збереглися до наших днів. Чимало їх, а 
особливо тих, які стосувалися нищення церков, було ліквідовано. 
Деякі храми взагалі руйнувалися за усними вказівками. Так чи 
інакше, але ми спробували розшукати якнайбільше різноманітних 
фото, письмових джерел. Вони відкривають нам Київ, якого вже 
ніхто не побачить, і свідчать про трагічну долю нашого культурного 
надбання.



1. ЗАБУТІ ВТРАТИ
Говорячи про нищення архітектурних пам’яток, зокрема храмів 

нашого міста, ми завжди маємо на увазі часи так званої
соціалістичної ре
конструкції столиці
або більш пізні роки 
Мало хто згадає, що 
руйнували церкви у 
Києві (у мирний час) 
ще до 1917 р. Причи
ни знесень були різ
ними. Різними за 
масштабами були і 
руйнування.

Одними з перших 
така доля спіткала

Вознесенський монастир наПечерську. Фрапиент У̂-"1 ьтов 1 споруди Пе 
панорами “Перспект Києво-Печерської фортеці й чєрська. За наказом
частини форштату з Московського боку”. 1783 р. Петра І під час будів

ництва Печерської
фортеці у 1710 р. було скасовано Вознесенський жіночий монас
тир. На той час до комплексу входили хрестоподібний у плані 
мурований собор з п’ятьма банями і кам’яна трапезна. Споруди 
монастиря заважали планам зодчих і військових. Остаточно 
зруйнували монастир десь між 40-ми та 80-ми рр. ХУШ ст. Можна 
вважати, що його знищення було викликано чисто оборонними 
потребами того часу. Але якщо пригадати, що ігуменею обителі 
була мати Івана Мазепи Марія, то закриття монастиря саме у 1710 
р. (через рік після Полтавської битви) набуває вже дещо іншого 
відтінку. Правда, після скасування, у 1712 р. весь штат 
Вознесенського жіночого монастиря було переведено до 
Флорівського монастиря на Подолі, що спричинило неймовірне 
збагатіння і розбудову останнього (адже Марія Мазепа володіла 
чималими коштами). Зараз на місці храму, навпроти Троїцької 
надбрамної церкви Печерської лаври стоїть спорудах зв. Старого 
Арсеналу, що був зведений у 1784-1798 рр. за проектом ар
хітектора І.Меллера.
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Взагалі ж церкви у нас руйнували часто, для того щоб звести 
на іхньому місці нові. Особливо це практикувалося зі старими 
дерев'яними храмами, які переважали у середньовічному Києві 
та чимало яких збереглося до другої половини XIX ст. Так, у XVII- 
XVIII ст. було замінено на кам’яні майже всі дерев’яні церкви

Подолу. У XIX- 
XX ст. було 
розібрано ос
танні храми з 
дерева у Ста
рому Місті та 
на околицях 
(Приорці, Де- 
міївці). Однак 
були і такі ви
падки, коли 
культову спо
руду відбудо
вували в іншій
частині міста, 

по 1871 рр. на розі вул. Володимирської та Великої _
Житомирської. Фото з фонду Центрального Дер- ак Ул0 3 Р0-
жавного Кінофотофоноархіву України. іцькою старо-

к и ї в с ь к о ю
церквою, що була збудована в період між 1651-1682 рр. і простояла 
до 1858 р. на Троїцькому провулку (тепер вул. А.Тарасової) біля 
Софійського собору. Храм було знесено у зв’язку з будівництвом 
“присутственних мєст” і зведено заново на вул. Великій Василь
ківській (біля сучасного Театру оперети). Біля тих же “присутст- 
вєнних мєст” (на розі Володимирської та Великої Житомирської) 
до 1871 р. стояла стара Іоано-Златоустівська церква, яку було 
побудовано у 1631 р. Її було знесено “за ветхостью”, а новий храм 
з тим же ім’ям з ’явився того року на Галицькому майдані (тепер 
пл. Перемоги).8

“Пізніше, у 1903 р., на місці дерев’яного Іоано-Златоустівського храму
*  ■*

було зведено за проектом архітектора Є.Єрмакова будинок Релігійно- 
просвітницького товариства. На його останньому поверсі було 
побудовано маленьку капличку на честь Іоана Златоуста.
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Вознесенська дерев’яна церква, яка стояла 
з 1718 по 1872 р.

У 1879 р. руйнують 
стару дерев’яну Воз- 
несенську церкву на
Копиревому Кінці, що 
з ростояла там з 1718 до 
1879 р. Це був один з 
небагатьох храмів Ки- 
- ва, що збереглися до 
кінця XIX ст. і стали 
прикладами народної 
•альтової архітектури 
XVIП ст. -  архітектури, 

формах якої з 1800 р. 
а наказом Павла І9 бу
зо заборонено зводити 
леркви в Україні. Цер
кву було знесено через 
зетхість і відбудовано в 
кеглі на вул. Львівській 
(зараз вул. Артема).
Пам'ять про розібра- 
ний храм ще довго збе-

Подібної долі зазнала 
і Володимирська де
рев’яна церква, яку по
будовано у 1773 р. наПе- 
черську в районі, який 
пізніше зайняла Нова Пе-

• ф
9

черська фортеця. Десь у 
1837 р. храм з невідомих 
причин перенесли на 
“нове строєніє” (район 
сучасного палацу “Ук
раїна”), після чого церква 
одержала назву Володи- 
мирсько-Либідської.

Стара трапезна Печерської лаври (зруйнована 
1893 р.). Фото з фонду ЦДКФФАУ. Публі
кується вперше

Огієнко І. Українська культура. -  К., 1918. -  С. 14

15



рігалася у назві вулиці, на якій він стояв -  Вознесенський узвіз. 
Вже пізніше царська влада намагалася стерти цю згадку, спробу-

і

вавши перейменувати вулицю на Ілларіонівський (за ім’ям одного 
з місцевих домовласників) узвіз. Радянські керівники перейме
нували її на вулицю Гмирнова-Ласгамкінн (більшовицького діяча 
часів революціїта громадянської війни на Україні). Немає сумнівів, 
що давню назву вулиці все ж повернуть.

Та не шіьки старі дерев яні храми зносили для того, щоб звести
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Київська ратуша XVTI-XV 
ня А.Меленського.

незве приміщення для це
ркви. Руйнували і кам’яні 
споруди Зауважимо, ідо
не завжди нова будова 
була краща від поперед
ньої. Прикладом такої 
“розбудови” стало зне
сення старої Трапезної 
церкви Печерської лав
ри XVIII ст. і зведення но
вої за проектом архітектора
В.Ніколаєва у 1893 р. Під 
час цього будівництва було 
зроблено дві прикрі по
милки. По-перше, було 
зруйновано чудовий зра
зок будівлі українського 
бароко, а по-друге, сліпа 
любов В.Ніколаєва до 
псевдовізантійського та 

ст. Креслен- псевдоросійського10 сти
лів у культовій архітектурі 

призвела до дисгармонії нової споруди в оточенні суто барокових 
і класицистичних будівель.

До XX ст. Київ втратив не тільки декілька цікавих зразків

10Псевдовізантійський, або візантійський стиль виник і розповсюдився у 
першій половині XIX ст. Основною філософією цього напрямку в архітекіурі 
було наслідування зразкам візантійською та древньоруського зодчества Х-ХПІ 
ст. Псевдоросійським називався стиль, що брав за взірці або відверто копіював 
приклади російської архітектури ХУІ-ХУІІ ст.
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Будинок Артемихи на Подолі.

культового зодчества, але й деякі громадські та житлові споруди. 
Так, під час пожежі 1811 р. на Подолі згоріла кам’яна споруда 
ратуші, шо була зведена в кінці XVII ст. на сучасному Кон
трактовому майдані. Будівля мала характерні риси бароко і була 
прикрасою всього міста. І хоча архітектором А. Меленським був 
підготовлений проект реставрації будинку, споруду з ажурною і 
високою вежею було розібрано. Однак образ будинку магістрату 
так і залишився символом київського бароко.11 Десь у другій 
половині XIX ст. був зруйнований і т. зв. будинок Артемихи на 
Подолі. Точна дата і причина зносу будинку невідомі. Ми знаємо 
про нього з малюнку у книзі І.Фундуклея “Огляд Києва відносно 
старожитностей”, що вийшла друком 1847 р. Дім мав два поверхи 
і був прикрашений ліпниною, що є характерною для бароко 
Споруда була дуже цінним зразком архітектури Києва XVIII ст. з 
ггляду на те, що в ті часи у місті переважала дерев’яна забудова. 
До речі, з “Огляду ...” І.Фундуклея ми можемо дізнатися і про те, 
шо поруч з Артемихіним домом стояв дуже схожий на нього т. зв.

:! Без якого навіть радянські архітектори не уявляли забудову 
післявоєнного міста. Чимала кількість проектів передбачала створення 
подібної до ратуші за формами споруди київської міськадміністрації на 
Хрещатику.
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Тупталів будинок, що згорів давно і розібраний.”12. Можна 
тільки здогадуватися, як само виглядав той будинок та інші кам’яні 
споруди міста XVII-ХУІП сг., які згоріли чи були зруйновані у XIX
ст.

Отже, ми побачили, що і в ХУІІІ-ХІХ ст. у Києві були 
втрачені досить цікаві споруди попередніх віків як культового, 
так і громадського призначення. Руйнування не носили 
масового характеру і часто супроводжувалися зведенням 
нових будівель для потреб, яким служили знесені. У минулі 
століття було нормою перебудовувати храми і палаци згідно 
з новим стилем в архітектурі. Ніхто тоді не замислювався над 
історичною  цінністю споруд. Так був безжалісно пере
будований Софійський собор у другій половині XIX ст., 
коли повністю знищили прекрасний бароковий фронтон над 
західним головним  входом та готичний фронтон над 
апсидами храму.

Лише на початку XX ст. суспільство почало приходити до 
висновку, що необхідно зберігати все те, що було створено генієм 
нашого народу. В кінці минулого -  на початку нашого сторіч 
починають створюватися і діяти різноманітні товариства 
(Історичне товариство Нестора-літописця, Церковно-архео
логічне товариство, Товариство охорони пам’яток старожит- 
ностей та мистецтва), метою яких була пропаганда дбайливого 
ставлення до пам’яток минулого. У 1911 р. з ’являється перша 
спроба на законодавчому рівні ввести до практики захист 
державою надбання минулого. Спеціально створена для цього 
комісія видає проект “Положення про охорону старожитностей”, 
який, на жаль, не був прийнятий через його суперечливість з 
основними законодавчими актами про приватну власність у Росії. 
Тоді свідомість людей ще не досягла рівня передових ідей із 
збереження культурних цінностей, але зробила чималий крок у 
напрямку до них. Але саме XX ст. стало фатальним для долі 
багатьох пам’яток архітектури всієї України і Києва, зокрема.

12 Обозрение Киева в отношении к древностям, изданное Иваном 
Фундуклеем. -  К., 1847. -  С. 88.
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2. У ВИРІ РЕВОЛЮ ЦІЙНИХ ПОТРЯСІНЬ...
Перша світова війна, груднева революція, жовтневий 

переворот 1917 р. у Росії та наступна громадянська війна 
г.ривели до загибелі і пошкодження деяких визначних споруд 
міста. Численні окупації Києва з 1918 по 1920 р. військами різних 
ворогуючих держав не могли пройти непомітно для населення 
міста і його пам’яток.

Перша світова війна внесла свої корективи до місто- 
їудівного процесу Києва. Тільки через її початок 1914 р. у 
місті було заморожено будівництво багатьох споруд. Деякі об’єкти, 
~акі як дім Земського зібрання,13 були зведені не до кінця. 
Можливо, варто віднести до культурних втрат Києва нездійснений 
проект будівництва залізничного вокзалу, що розробив 
"етербурзький архітектор В.Щуко. За задумом зодчого споруда 
мала постати у романських формах, але за наказом нового 
-ачальника Міністерства сполучень довелося переробити фасад 

стилі краківського бароко. Не судилося бути втіленим і проекту 
мусульманської мечеті на вул. Гоголівській, 29 (архітекторів А. 
Кобелєва та JI. Феокрітова) Не побудували школу друкарства у 
стилі українського бароко на вул. Столипінській (тепер вул. О. 
Гончара) за проектом архітектора Г.Лукомського. Не звели далі 
тершого ярусу дзвіницю Троїцького Іонівського монастиря, яка 
мала б сягати висоти більше 100 м14 (архітектор В. Ніколаєв). 
Перший поверх незбудованої дзвіниці, що мала б стати найвищою 
з імперії, розібрали вже у 20-х рр. на цеглу для зведення Сіль- 
: зкогосподарчої академії в Голосїєвому. Сумною руїною стоїть нині 
спотворена пізнішими прибудовами “господарчого” характеру 
недобудована церква Миколи Чудотворця. Цей храм -  пам'я
тник загиблим у першій світовій війні солдатам -  було закладено 

червні 1916 р. на Звіринці, навпроти Іонівського монастиря, 
"ериторію якого зараз займає Ботанічний сад Академії Наук Ук
раїни. Автори проекту -  архітектори П.Фетісов та В.Риков-дуже 
здало розмістили споруду церкви візантійського стилю на висо
кому пагорбі (вид на неї відкривається із сучасної пл. Лесі Укра- 
нки). Встигли навіть звести купол, але революція і громадянська

3 Тепер споруда СБУ.
4 Висота Лаврської дзвіниці -  96,52 м.
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війна не дозволили завершити роботу над будівництвом і роз
писом храму. У 1918р. церква дуже постраждала від грандіозного 
вибуху звіринецьких порохових льохів. Сьогодні ж пам’ятка поволі 
руйнується і використовується Інститутом проблем міцності як 
службове приміщення (вул. Тимірязівська, № 2). Загубилися у 
плині років сліди Троїцької церкви. До нас дійшли згадки про 
початок будівництва її десь на Сирці, за проектом Є.Єрмакова.

Серед цікавих проектів, яким не довелося бути реалізованими, 
варто згадати і великий п’ятиповерховий будинок Головного

Остаточний проект залізничного вокзалу в Києві. Архітектор В.Щуко. 
Фото з фонду Державного НДІ теорії та історії архітектури і 
містобудування. Публікується вперше.

управління Московсько-Києво-Воронезької залізниці, що мав
постати на розі вул. Гоголівської та Павлівської. Проект споруди 
розробив цивільний інженер В.Осьмак, який звів чимало пре
красних будівель у Києві. У червні-серпні 1916 р. вже почали ри
ти котлован під фундамент, але на цьому справа і стала.

Від зупинки у будівництві невдовзі дійшли до руйнування того, 
що було вже створено попередніми поколіннями. Перша хвиля 
нищення архітектури міста накотилася на Київ у січні-лютому 1918 
р., коли артилерійськими залпами під час боїв між військами Цен
тральної Ради та більшовиками були пошкоджені будівлі 
Микільського, Михайлівського Золотоверхого монастирів, 
Андріївської, Іллінської, Костянтино-Оленівської церков, споруди 
Софійського, Видубецького, Флорівського та Братського 
монастирів, приміщення Педагогічного музею, Першої гімназії та 
університету. Апогеєм руйнування того року став прицільний 
розстріл з гармат більшовицькими військами будинку М.С.Гру-
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шевського по вул. Паньків- 
ській. Від артилерійськоо 
вогню семиповерхова спо
руда була вщент знищена. 
Так загинуло творіння архі
текторів В.Максимовича та 
В.Кричевського, які звели 
1909 р. цей величезний 
прибутковий дім, що, на 
жаль, дуже добре прогляда
вся серед міської забудови. 
Саме тому 25 січня 1918 р.

ч  у ?

червоні обстрілювали спо
руду, знаючи, що саме вона 
належить їхньому найзапек- 
лішому ворогу. Цінність 
втраченої пам’ятки поляга
ла в тому, що це був най
більший за розмірами зразок 
так-званого народного нап
рямку в архітектурі укра

їнського стилю початку XX ст. Ще довго стояв на розі Паньківсько, 
_а Микільсько-Ботанічної вулиць обпалений кістяк споруди, не 
лаючи спокою міській управі. Вона своїми постановами весь 1918 
о зобов’язувала

С.Грушевського

Недобудована у 1916 р. церква Миколи 
Ч >дотворця. Архітектори П.Фетісов та 
В.Риков.

як власника бу
динку вжити не
обхідних заходів, 
аби пошкоджена 
іокрівля, що заг-
гозливо звисала 
-ад дорогою, була 
-іята. Тільки у 50- 
рр. звели на 

його місці такий 
ке великий бу- 
іинок типової

Прибутковий будинок М.Грушевського після 
артобстрілу більшовицьких військ у 1918 р.
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“стал ін сь
кої” післяво
єнної архі
тектури.15.

Наступна 
хвиля руй
нування па
м’яток на
котилася на 
місто у 1920 
р. До міста 6

травня ввійшли польські війська. Трохи більше місяця пробули 
вони в столиці, але знищити встигли чимало. Під час відступу 
поляки висадили у повітря славнозвісний київський лан
цюговий Миколаївський міст, що був зведений 1853 р за 
проектом відомого англійського інженера Ч.Віньоля. Варто 
зауважити, що для свого часу міст був видатною спорудою, 
оскільки мав дуже сміливу і нову інженерну конструкцію. 1925 р. 
міст відновили, але від колишнього вигляду у нього майже нічого

Миколаївський ланцюговий міст.

Будинок генерал-губернатора на вул. Інститутській (друга половина XIX
ст.).

15 Т. зв. “будинок академіків”
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ж  :злишилося (цегляні опори у романсько-ренесансному стилі 
*: л. замінили на металеві). Остаточно міст зруйнували у вересні 

-- р . під час відступу з Києва радянських військ. Від усієї 
: - оруди до наших днів зберігся залишок одного з “биків”, що зна- 
ш литься поруч із сучасним мостом метро.

эазом з ланцюговим поляки підірвали всі залізничні мости, 
салили завод Гретера і Криванека (приміщення заводу 
Б льшовик”), споруду Четвертої гімназії, побудованоїу 1897-1898 

тс за проектом військового інженера М.Чекмарьова на вул. 
Великій Васильківській, 96 (цю неоренесансову будівлю було 
: дремонтовано у 20-х рр., і нині тут розміщується лікарня). Однією 
:: найбільш значних втрат громадянської війни було знищення 
А линку київського генерал-губернатора. Ця споруда зна
чилася на розі вулиць Інститутської та Левашовської (тепер 

Шовковична) між сучасними будинками № 18-20/8. Будинок був 
: зелений приблизно у 30-х рр. XIX ст. і мав два поверхи. До 1917 
: в ньому мешкав генерал-губернатор Київський, Волинський 
* - Подільський. Тут декілька разів зупинявся імператор Микола І, 
і потім, у 1852, 1859 і 1869 рр. - Олександр II. 1864 р. у будинку 
їлаштовують домову церкву св. Миколи; зі сходу до споруди добу
довується тригранна апсида з хрестом. Під час правління 
Центральної ради, до 29 квітня 1918 р. тут знаходилося 
'• Ііністерство внутрішніх справ. Після того під час менш, ніж 
зосьмимісячного правління в будинку знаходилася резиденція 
етьмана Павла Скоропадського. Ну а вже поляки протягом 

перебування у Києві зробили тут склад боєприпасів, який і 
зибухнув перед їх відступом у червні 1920 р., зруйнувавши дім.

Під час бойових дій, що точилися у місті протягом громадянської 
війни, було зруйновано багато інших житлових та нежитлових 
споруд. Постраждали деякі будівлі Хрещатика: зокрема згорів 
Ядинок№5 -  п’ятиповерховий дім купця І.А.Маршака. Цю 
споруду з характерними рисами київського неоренесансу звели 
.899 р. за проектом одного з геніальних київських зодчих 
Е Брадтмана. У 1910 р. цей же архітектор розробив проект 
надбудови одного поверху над будинком, яку здійснював М.Клуг. 
V 1929-1930 рр. стіни споруди було повністю знесено, а на її 
фундаменті звели будівлю державних установ за проектом 
архітектора Л.О.Гореліка, яка існує й зараз (ресторан “Сто
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личний ’). У роки громадянської було спалено будинок № 6 -  дім 
трестів (архітектори І.Зекцер, Д.Торов), що належав підприємцю
І.М.Заксу (відновлений у первісному вигляді 1927 р.)

У 1920 р. вогнем було знищено великий будинок на розі вул. 
Набережно-Хрещатицької та Ігорева провулка на Подолі. Ця 
споруда з вежею і куполом посередині належала Київському 
товариству парового борошномельного млина (сам млин і донині 
стоїть поруч з тим місцем, його приміщення займає Парламентська 
бібліотека). Проект будівлі, зведеної у 1902 р., розробив архітектор

Руїни будинку генерал-губернатора у 1920 р. Фото з фонду 
ЦДКФФАУ. Публікується вперше.

А.Краусс. Тут знаходилися контори управління товариства, склади 
тощо.

Громадянська війна стала першим потрясінням для Києва, 
першим широкомасштабним руйнуванням його пам’яток. 
Здавалося, що страшніше і трагічніше не може вже нічого й 
бути. Але то була для міста лише “підготовка” до найбільш 
жахливих сторінок в його історії.
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3. ВАКХАНАЛІЯ 20-30-х ...
Так Київ вперше за багато десятиріч зазнав досить масштабного 

га йнування, що було пов’язане із бойовими діями, які проходили
місті. Але вже у ті бурхливі революційні часи означилася 

тенденція до умисного нищення культурних пам’яток, яке 
забувалося у часи, коли місто зовсім не страждало від обстрілів, 
бомбардувань і атак ворогуючих сторін. Так, ще 16 березня 1917 
?., під час однієї з численних демонстрацій “революційно 
налаштованих громадян” був знесений пам’ятник колишньому 
російському прем’єр-міністрові П.Столипіну (скульптор 
Е Ксименес), який був поставлений 1913 р. на Думській площі. 
Пізніше, 7 травня 1919 р., Раднарком УСРР видав декрет під 
назвою “Про знесення з майданів і вулиць пам’ятників, збудованих 
царям і царським посіпакам”. Цим було покладено початок пла
номірному нищенню культурного надбання Києва. У період з 1919 
до початку 30-х рр. у місті були знищені такі монументи, як 
пам’ятник Миколі І (скульптор М.Чижов) у парку навпроти 
Університету16, княгині Ользі (скульптори І.Кавалерідзе, 
Ф Балавенський та ін.) на Михайлівській площі17, Олександру 
II (Є.Ксименес) на сучасній Європейській площі, графу
О.Бобринському (скульптор І. Шредер) на Бібіковському 
і Т.Шевченка) бульварі18 та багато інших менших скульптурних 
зображень.19 В той же час офіційна радянська ідеологія за 
допомогою видатних вчених, які були змушені писати під 
диктовку нової влади, насаджувала теорію про цілковиту без
цінність і несмак усього зруйнованого та всієї культурної спадщини 
дожовтневого періоду.20 Пізніше цією вже усталеною догмою бу
дуть виправдовуватися всі численні аж до наших часів руйнування 
Києва.

Масові руйнування у місті кінця 20-х -  початку 30-х рр. 
починалися з невеликих церков та інших пам’яток стародавнього

16На його місці 1939 р. споруджено пам’ятник Т.Г.Шевчешо
17 Відновлено у травні 1996 р.
18 На його місці 1954 р. збудовано монумент М.Щорсу.
19Повною мірою руйнування пам’ятників Києва описано в книзі 

О.Анісімова“Скорбное бесчуствие” (К., 1992. -  С. 98-144.
20 Щітківський І. “Исторический Путь” у Києві // Київ та його околиця в 

історії і пам’ятках. - К ,  1926.
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зодчества. Спробуємо відновити сумну картину тих часів, коли 
вікові цінності почали ретельно піддаватися плановому нищенню

У 1920-х рр. виробилася своєрідна практика руйнування 
культових споруд. Як правило, спочатку церкву закривали, 
а споруду передавали якійсь установі для використання під склад, 
клуб тощо. Поширено це практикувалося саме в кінці 20-х -  на 
початку 30-х рр. Так, ще 1927 р. постановою Президії Окружного 
виконкому було закрито Караїмську кенасу наЯрославовому Валу, 
Покровську та Живоносного Джерела церкви в Голосіївській 
Пустині. Поволі влада робить перші кроки і у справі без
посереднього руйнування церков як архітектурних споруд. 
Починали з невеликих споруд, які, здавалося, не мали великої 
художньої цінності. Так, одним з найперших у Києві був
зруйнований храм (домовий) Олександра Невського (Пре-

_

подобного Йосипа) при Сулимівських богоугодних закладах.
До початку XX ст. про знаходження храму у класицистичному 
особняку нагадувала такого ж стилю баня, що розташовувалась з 
краю споруди, яку було зведено 1868 р. на вул. Лютеранській. 
Пізніше баню перебудували у російському стилі, що, звичайно, 
не гармоніювало із загальним виглядом споруди. У 1928 р. культову 
надбудову знищили, пристосувавши будинок під житло. Приводом 
до знесення бані була ідея про цілковиту потворність добудови.

Наступні роки не були винятками у справі закриття і знесення 
церков. 18 січня 1931 р. закривають Вознесенську церкву 
Флорівського монастиря та Троїцьку церкву на Батиєвій горі. 
Закриті храми стояли занедбаними і поволі руйнувалися. Діючі 
церкви, громада яких не мала коштів на ремонт споруди, також 
приходили в запустіння і гинули. Саме так сталося з Ка- 
терининською церквою Грецького монастиря на Контракто
вій площі. Ще 1740 р. був зведений цей невеликий храм у типових 
формах українського бароко. Тут утворився монастир, який з 1748 
р. підпорядковувався безпосередньо Катерининському монас
тирю наСинайській горі. 1786 р. архітектор І.Григорович-Барсь- 
кий спорудив двоповерхову дзвіницю у стилі класицизму та келії 
1915 р. за проектом архітектора Л.Ейснера було зведено нову 
велику дзвіницю в дусі архітектури ампір, а зодчий Ф.Лідваль 
збудував для монастиря велику, в п’ять поверхів, споруду 
торговельних складів. До того часу власне вже ченців-греків у
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уюнастирі майже не було, і богослужіння правили місцеві 
священики. Архімандритами все ж призначалися монахи з 
монастиря Синайської гори. Новозведені споруди остаточно 
•акрили собою церкву з боку майдану і спричинили просідання 
-рунтів у цьому місці.

1923 р. служби у храмі припинилися (можливо через аварійний 
стан споруди), а 1928 р. рішенням президії Київської міської ради

храм був за
критий і пе
реданий ра
зом з дзвіни-
цею в розпо
рядження ко
м унального 
господарства. 
Вже тоді стан 
пам ятки був 

незадовіль- 
але за-

с с

НИИ

Будинок Сулимівських богоугодних закладів з церквою 
Преподобного Йосипа. Фото з фонду ЦДКФФАУ.

ХОДІВ щодо її
збереж ен н я 
вжито не бу
ло. Деякий 
час у примі

щенні монастиря проходили виставки харчової промисловості 
УРСР. Своє існування Катерининська церква припинила 1929 
р., коли її було розібрано, внаслідок того, що баня храму почала 
обвалюватися. Це був перший відомий нам приклад зруйнування 
цілої пам’ятки архітектури культового призначення в Києві у 
радянські часи. Згодом дзвіницю монастиря було також знищено. 
Залишився тільки надбрамний двоповерховий корпус. У 1996- 
1997 рр. споруду дзвіниці було відновлено (зараз тут знаходиться 
приміщення Національного банку).

Культові споруди перестають розглядати як єдину і цінну 
пам’ятку зодчества, малярства, різьбярства, скульптури тощо. 
Поширюється практика перенесення до інших “церков-музеїв” чи 
просто нищення різноманітних цінних речей з храмів Києва, 
зокрема іконостасів. Характерним був випадок з іконостасом
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Руйнування Катериниської церкви Грецького монастиря у 
1929 р. Фото з фонду НДІТІАМ. Публікується вперше.

Петропав- 
л ів ськ о ї 
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церкви, де на той час утворився історико-культурний заповідник. 
Зняття іконостасу було б можливим за умови розпилювання цього 
шедевру, а отже, хоч і часткового, але руйнування як витвору 
мистецтва. Тільки вагомі та різкі заперечення архітекторів В.Без
смертного та А.Кобелєва переконали “діячів” з Київської крайової 
інспектури охорони пам’ятників культури змінити своє рішення. 
Але хто знав, що благий намір зодчих врятувати витвір мистецтва 
викличе у зворот
ний зловісний 
ефект, коли у се
редині 30-х рр. 
р у й н у в а т и м у т ь  
весь Межигірсь- 
кий монастир і бу
де безжалісно зни-
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щено іконостас.
Хоч захист па

м’яток від руйну
вання і надалі про
довжувався, але й
руйнівні процеси в Відбудова дзвіниці колишнього Грецького монас-

/

Києві посилюють- тиря (жовтень 1996 р.).
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ся і стають систематичними. Навіть складаються плани, де вказу
ється, які саме храми треба знищити на даному етапі Так, відомий 
документ від 17 липня 1931 р. під назвою “Висновок інспектора 
культів по відношенню Наркомосу про розбірку церков, які не 
мають історичного значення.”21 В ньому зазначається, що На
родний комісаріат освіти від 30.06.31 дав згоду Київській краєвій 
інспектурі охорони пам’яток культури (!) на руйнування :

1. Частини муру Іонівського монастиря (кінець XIX ст ).
2. Частини муру єврейського кладовища на Лук’янівці 

(кінець XIX ст.).
3. Йорданської церкви XIX ст. на Кирилівській вулиці.
4. Михайлівської (1895) при Жовтневій лікарні.

/ 5 ) Макарівської дерев’яної (1897) на Лук’янівці (вул. Стара 
Поляна).

6. Златоустівської (1871) на Галицькій площі.
(7АВознесенської (1883) на Сталінці (проспект 40-річчя 

Жовтня)
8. Троїцької на Сирці (недобудованої ).
9. Іллінської (1914) біля вокзалу на розі вул. Комінтерну та 

Жилянської.
10. Марії Магдалини (1887), на вул. Польовій біля КПІ.
11. Єлизаветинської (1910) на Трухановому острові.
12. Слобідських XIX ст. (2 )22.
13. Рубежівська (кінець XIX ст ).
14. Церкви при міщанській богадільні на Куренівці (1900).
15 Церкви на Обсерваторному провулку (1912).

і /. Введенської на вул. Волоській на Подолі (кінець XIX
ст.).

Принагідно зазначимо, що тільки два з сімнадцяти храмів 
(Вознесенський та Макарівський) збереглися до наших днів -  
решту було, хоча і не одразу, але протягом 30-60-х рр. зруйновано. 
В листі зазначалося, що зруйнувавши дані культові споруди, 
інспектура охорони пам’яток збирається використати кошти від 
продажу матеріалів, що залишаться від споруд, для реставрації

21 ДАМ КФ .Р-І.-Оп. І.-С пр. 3151.
22 Маються на увазі дві церкви: Микільська на Микільській Слобідці та 

Покровська на Передмостовій.

Вознесенської на вул. Артема (1872).
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'справжніх” пам’яток архітектури. Чи не правда досить дивний, 
м’яко кажучи, спосіб збереження культурного надбання? Цікава 
деталь, що інспектор культів негативно поставився до замаху на 
київські храми і не погодився з ідеєю руйнування. “Виключення” 
зробив тільки для церкви на Обсерваторному провулку, 
мотивуючи потребу в зносі необхідністю збудувати на тому місці 
Всеукраїнський центральний кооперативний музей (безсумнівно, 
“переконлива” причина).

Можна помітити, що у 1931 р. влада, здається, робить 
замах тільки на пам’ятки зодчества другої половини XIX ст. Ще 
не має проектів зруйнування храмів ХІ-ХУІІІ ст. Це можна 
пояснити лютою ненавистю товаришів до всього, що утілювало 
недалеке минуле, період “загострення класової боротьби” і 
зростання ненависного капіталістичного виробництва. Фактично 
всі культові споруди, які було зведено на межі сторіч, одержали 
суворий вирок -  відсутність будь-якої культурної, мистецької та 
історичної цінності. Дійсно, деякі з церков Києва зводилася ще за 
пам’яті нових керівників країни, для них це були звичайні 
“новобудови” і, крім того, зразки занепадницького минулого.

Поступово погляди радянських чиновників-руйнівників 
звертаються і на найцінніші пам’ятки давньої київської архітектури, 
яким нараховувалося сотні років. Сигнальним став той самий 1931 
р. На цей раз прийшла сумна черга відомої пам’ятки ХЗ ст. -  т. зв. 
Ірининського стовпу, що знаходився на вул. Володимирській біля 
споруди Земства. Стовп цей був залишком церкви, яку звів 
Ярослав Мудрий. Точно невідомо, чи насправді це був храм на 
честь дружини князя -  Ірини (Інгігерди), що був зведений, згідно 
з літописом, 1039 р. біля Софійського собору. Ірининським його 
охрестив перший дослідник руїн К.Лохвицький у 1833 р., коли 
під час розпланування нової вулиці (Володимирської) були 
виявлені старі залишки стін та фундаментів невідомої споруди 
часів Київської Русі. Тоді ж руїни були знесені й засипані, а над 
ними утворилася нова магістраль міста. Щоправда, на поверхні 
був залишений один з стовпів храму. Цей залишок у 1852 р. був 
обкладений цеглою, яка залишилася від давніх руїн Десятинної 
церкви, і прикрашений декоративним церковним шатровим за
вершенням, що є характерним для культової архітектури 
псевдоросійського стилю. Звідси і друга назва -  Ірининська

9
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каплиця. У радянські часи, 
у 1927 р. пам’ятку було 
взято під державну охорону, 
але вже у 1931 р. роман
тична київська руїна не 
сподобалася київським 
властям через своє розта
шування на проїжджій час
тині вулиці. Київська міська 
рада порушила перед Ук
раїнською академією наук 
питання про знесення 
стовпа з метою “надання 
вул. Короленка значення 
транспортної магістралі 
міста”. Рештки пам’ятника 
пропонувалося перенести 

до садиби Софійського собору або Георгіївської чи Десятинної
церков. Як аргумент на користь руйнування стовпа завідувач 
міського господарства тов. Рижков висловлював переконання, що 
кладка решток не стара, а нового часу, що свідчить про нецінність 
споруди. Всеукраїнський археологічний комітет категорично 
заперечив міській владі руйнувати стовп. Але відділ комунального 
господарства не збирався здаватися. Він звертається з листом до 
комісії з охорони пам’ятників старовини. На цей раз автори листа 
в и с у в а ю т ь  
нову причину, 
за якою слід 
знищити спо
руду, -  ризик 
громадян по
трапити під 
колеса тран
спорту через 
те, що стовп 
заважає по
бачити трам
вай чи тр о 

■ І '  ■ — — —  ■  Щ —

Михайлівський Золотоверхий собор (початок XX ст.).
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лейбус, що наближається. Працівники інспектури провели хро
нометражне дослідження на цьому відрізку вулиці та дійшли 
висновку, що пам’ятка не заважає руху транспорту та пішоходів. 
Не зважаючи на висновки та протести охоронців старовини, 
працівники комунгоспу вночі з 26 на 27 березня 1932 р. 
зруйнували Ірининський стовп. Наступної ночі місце пам’ятки 
повністю розчистили і забрукували, при цьому не було проведено 
засобів наукової фіксації решток споруди, а знайдене під час 
руйнувань давнє поховання було одразу знищене. Розбиту цеглу, 
що лишилася від колони, не зберегли, як пропонувалося, на 
території одного із соборів міста, а викинули на смітник. Так 
загинула цікава і своєрідна частка нашої минувшини.

Міські власті, відчувши повну безкарність за свої злочини, 
продовжували нищити Київ. Руйнівників не просто не карали, 
а навпаки заохочували до нищення пам’яток культового 
призначення. “Д ороговказом ” їм служила інструкція, 
прийнята 23 червня 1932 р. Президією ВУЦВК “Про порядок 
організації, діяльності, звітності та ліквідації релігійних 
громад і про систему обліку адмінорганами складу релгромад та 
служителів культу” (23 червня 1932 р.). Згідно з її тлумаченням, 
питання про закриття молитовного будинку могли порушувати 
державні установи, якщо це потрібно з державних міркувань: коли, 
наприклад, будинок перешкоджає нормальному транспортному 
руху або виникає потреба знести його, щоб збудувати на тому 
місці завод, електростанцію тощо. І одразу ж київські церкви стали 
“заважати” руху; місце, де вони стояли “чомусь” стали постійно 
вибирати для спорудження нових житлових та промислових 
будинків. Особливо посилились процеси руйнування храмів 
Києва після перенесення з Харкова столиці УРСР. Рішення про 
перенесення було прийнято 24 січня 1934 р. на XII з ’їзді КП(б)У. 
Одразу ж нові столичні начальники почали приводити місто 
“відповідно” до соціалістичних вимог, які зводилися до простої 
формули -  чим менше культових споруд у серці соціалістичної 
країни, тим краще. Перебравшись до Києва, радянська номен
клатура виявила повну відсутність, до того ж, цілісного комплексу 
споруд, призначених для вищих державних і партійних установ. 
Необхідно було такий комплекс створити, а для того, щоб поєднати 
приємне (руйнування церков) та корисне (зведення урядових

в
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споруд) було вирішено постановою Політбюро ЦК від 18 лютого 
1934 р. споруджувати урядовий центр на місці древнього 
Михайлівського Золотоверхого монастиря та Тр ьохсвя- 
тительської церкви. На засіданні Політбюро ЦК КП(б)У 27 
березня 1934 р. було вирішено Михайлівський Золотоверхий знес
ти. Це стало якісно новим кроком у справі нищення київських 
храмів. Безперечно, собор являв собою загальносвітовий шедевр 
архітектури і малярства ХІІ-ХУІІІ ст., посідав одне з домінуючих 
місць у забудові Києва, врешті був одним з найбільших храмів міста. 
Відповідно долю цього творіння поколінь зміг вирішити не якийсь 
завміськгоспу, а високопос
тавлені особи республіки 
(члени політбюро Балиць- 
кий, Демченко, Затонський,
Косіор, Постишев, Якір та 
ін ). Це було велике потря
сіння для Києва. Нищення 
собору приголомшило мис
тецтвознавців, істориків -  
всіх городян. Майже ніхто з 
науковців, археологів та іс
ториків не посмів протес
тувати проти руйнування 
пам’ятки. Після “обстежень”
собору вчені зазначали, що 
даний ніякої мистецької, 
культурної та історичної цін
ності не має. А тих, хто все 
ж таки став на захист спо
руди (мистецтвознавець і 
археолог, співробітник істо- 
рико-філологічного відділу

Дзвіниця Михайлівського Золотовер
хого монастиря. 30-ті рр. XX ст. Пуб
лікується вперше.

ВУАНМ.О.Макаренко), було репресовано.23 Поспіхом знімали зі 
стін собору мозаїки XII ст., проводили обміри споруди. Народний

23 М.О.Макаренко був заарештований і помер 4.01.1938 р. в Томську. 24 
серпня 1997 р. на відношеному мурі Михайлівського монастиря було відкрито 
меморіальну дошку вченому.
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комісар освіти В.Затонський постійно квапив науковців, які 
займалися зняттям настінного живопису храму. Гнівні листи 
наркома, в яких він називає дослідників пам’яток минулого та ми
стецтвознавців, що намагалися врятувати хоч щось від руй
нування, “любителями старья”, й сьогодні є свідченнями 
тотального державного нігілізму тих часів. Як не намагалися 
партійні керівники прискорити повне знищення собору, та все ж 
таки перед руйнуванням комплекс монастиря було досліджено і 
проведено його обміри. Це був практично єдиний приклад 
детального вивчення пам’ятки перед нищенням у практиці 
руйнувань 30-х рр. З усього ансамблю Золотоверхого монастиря 
залишилася трапезна церква та деякі службові приміщення кінця 
минулого -  початку нашого століття. Найпомітніша з них -  бу
дова колишнього “станноприїмного”24 корпусу монастиря. Цю 
споруду в дусі псевдоросійського стилю було зведено єпархіальним 
архітектором Є.Ф.Єрмаковим у 1906 р. В радянські часи готель 
був спотворений надбудовою двох поверхів.

Як відомо, ніякого урядового центру на місці Михайлівського 
монастиря збудовано не було. Єдину споруду з усього ансамблю, 
запроектованого ленінградським архітектором Лангбардом, було 
зведено в 1938 р. Вона відома зараз усім киянам і не тільки їм -  
нині тут міститься Міністерство закордонних справ. Цей монстр 
побудований на місці іншого давньоруського храму -  Василівської 
(Трьохсвятительської) церкви, яка була зведена 1183 р. і отримала 
новий бароковий фасад так само, як і Михайлівський собор у XVII- 
XVIII ст. 1888 р. архітектор В.Ніколаєв збудував для храму 
дзвіницю з типовими для псевдоросійського стилю цегляними 
прикрасами. Рішення про знищення Трьохсвятительської церкви 
прийняла вже президія Київської міськради 8 серпня 1934 р. 
Досить швидко спорудили перший (і останній) будинок Урядо
вого майдану, але далі будівництво не просунулося, і другого
такого ж будинку-близнюка на місці Михайлівського собору 
зведено не було.

Зараз ми є свідками відродження Золотоверхого храму і всього 
комплексу споруд монастиря, який має постати у 2000 р. Ідея від-

24 Так називалися монастирські готелі, в яких приймали прочан та палом- 
ників.
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будови Михайлівського собору з ’явилася ще під час другої світо
вої війни. Ми не знаємо, кому належала ініціатива відтворення 
пам’ятки, але збереглися факти того, що десь у 1942 р. на території 
зруйнованого монастиря провадилися роботи із відновлення 
церкви.

В українській пресі протягом багатьох останніх років точилася 
жвава суперечка між видатними архітекторами, істориками, архе
ологами та реставраторами щодо доцільності відбудови знищених 
за радянських часів пам 'яток  архітектури. Доктор 
мистецтвознавства Г. Логвин, кандидат архітектури Н. Логвин та 
інші запевняють нас про необхідність зберігати лише те, що дійш

ло до нас 
н е з р у й - 
н о в а н и м , 
про відсут
ність мис- 
т е ц ь к о ї 
цінності то
го, що від
будовується 
нині то 
щ о.25 До
сить вдало, 
на наш пог
ляд, відпо
вів опонен

там зав. відділом (НДІТІАМ) Є.Тиманович: “Згадаймо Петра Мо
гилу -  нашого першого реставратора. А що було б, якби він ...не 
відбудував би київських храмів? Ми б не мали нині ні Софії, ні 
церкви Спаса на Берестові. Усі ці хартії (по забороні відбудовувати 
зруйновані пам’ятки минулого -  К.Т.) зроблені в країнах із 
цілковито відмінними від наших історичними умовами. У кожній 
із них не було таких широкомасштабних цілеспрямованих руй
нувань. Ми -  не Англія, де є 90 тис. пам’яток і вони можуть доз
волити собі милуватися окремими романтичними руїнами.”26 До

25 Відтворення втрачених пам’яток: історичний та правовий аспекти // 
Пам’ятки України. -  1994. -№  3-4. -  С. 137-138.

26 Там само. -С . 145.

Відбудова дзвіниці Михайлівського Золотоверхого монас
тиря у лютому-березні 1998 р.
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цих влучних слів хочеться додати те, що впродовж останніх 
десятиріч паралельно з нищенням старовинної архітектури ми не 
створювали виразної сучасної. Наші міста (і Київ у тому числі) 
забудовувалися нікчемними і потворними спорудами, серед яких 
частка оригінальних і вдалих будівель є мізерною. Тому ситуація 
із загальним станом міської забудови сьогодні є вкрай сумною. 
Одним зі способів поліпшення його і є відбудова старовинних 
пам’яток, що колись були прикрасами нашого міста. Особливо 
потребують відбудови церкви у стилі київського бароко, яке так 
дратувало радянських чиновників своїм нагадуванням про славну 
історію нашого краю, коли мистецтво України зазнало великого 
піднесення і, головне, кардинальним чином відрізнялося від 
російського -  у бік європейського.

Радянська влада розпочала справжнє полювання на пам’ятки 
епохи бароко, намагаючись знищити все, що нагадувало про 
гетьманське самоврядування. Натхненником руйнування ки
ївського бароко був член Політбюро КП(б)У П.Постишев, який 
особисто ініціював знесення окремих пам’яток. Деякі храми 
зносили через “офіційний” привід. Так сталося з Воскресенською 
церквою по вул. Хоревій. Ніщо тепер не нагадує про храм, що 
стояв тут з 1695 р. та його дзвіницю роботи відомого пред
ставника стилю київського ампіру А. Меленського 1809 р. Вулиця 
досить щільно забудована добротними будинками кінця XIX -  
початку XX ст. Місце зруйнованої церкви одразу ж “заповнили” 
типовим будинком архітектури 30-х рр. Виникає питання: невже 
треба було зводити дім саме тут, в той час, як цілі вулиці Подолу 
залишалися забудованими жалюгідними дерев’яними нетрями? 
Так само забудована ділянка по вул. Борисо-Глібській, на якій до 
1934 р. стояв храм з таким же ім’ям. Споруджено церкву було 
1691 р. на місці старої дерев’яної, історія якої сягала у сиву давнину 
київського Подолу. 29 червня 1934 р. Президія Київської міської 
ради задовольнила клопотання першої Київської держелектровні
ім. 1 Травня про закриття та знесення Борисо-Глібської церкви.
Причина була банальною, але на той час “вагомою” — необхідність
поширення електростанції та “перешкоджання” священиками
нормальній роботі школі та електровні. Тоді ж, у 30-ті, на місці
храму звели величезний житловий будинок, а жалюгідна елек- 
тровня стоїть там і сьогодні...
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и Поступилася” своїм місцем школі і відома церква Миколи 
Доброго, яка стояла по вул. Покровській з 1807 до 1935 р. Храм 
збудували за проектом А.Меленського, який звів майже всі 
ампірні споруди міста початку XIX ст., перебуваючи з 1799 до 
1829 р. на посаді міського архітектора. Церква Миколи Доброго 
стала справжньою перлиною класицистичного Києва, подібним 
прикладом архітектури, але менш декорованим і довершеним, 
залишився тільки Олек- 
сандрівський костел на 
Володимирській гірці, 
який зведений 1817 р. за 
проектом Ф.Мєховича.
До наших днів зберег
лася дзвіниця храму Ми
коли Доброго -  цікавий 
приклад московського 
зодчества XVII-XVIII ст.
Типове для зразків цієї 
архітектури шатрове за
вершення останнього 
ярусу дзвіниці свідчить 
про руку майстра з Росії.
Споруду було збудовано 
1716 р. і добудовано 
1781 р. архітектором
І.Григоровичем-Барсь- 
ким. Тепер у дзвіниці -
греко-католицька цер
ква. Храм Миколи Доб-

г  „ ■ Руйнування Трьохсвятительської церкви Vрого був В ІД О М И Й  1 Т И М , .Т ПГТ/-Л.Л * Л7 П  *  •
ґ  ^  5 1934 р. фото з фонду ЦДКФФАУ. Публіку-
ЩО у КВІТНІ 1 9 1 3  р .  тут сться вперше, 
вінчався видатний ро
сійський письменник М.Булгаков.

Десь у той же час ( 1 9 3 4 - 1 9 3  5  р.) була зруйнована і церква св. 
Костянтина і Єлени на Подолі, яку було зведено 1 7 3 4  р. на розі 
вулиць Кирилівської (поки ще вул. Фрунзе) таЩекавицької. 1 7 5 7  

р. архітектор І.Григорович-Барський збудував для храму дзвіницю 
з каплицею св. Димитрія. Обставини руйнування цього храму
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Воскресенська церква на Подолі. 1935 р.

нам невідомі. Все що лишилося від комплексу -  це перший поверх 
дзвіниці-каплиці, а на місці церкви стоїть з 30-х рр. школа. Мож
ливо, дзвіницю і варто відбудувати для надання завершеного 
вигляду пам’ятці та вулиці, яка багато втрачає без вертикалі 
споруди. *

Заради спорудження грандіозного будинку, проект якого 
розробив архітектор И.Каракіс для робітників заводу “Арсенал , 
знищили Малий Микільський монастир на Печерську у 1934

Дзвіниця Воскресенської церкви. 20-ті рр. ХХст. Публікується 
вперше.
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р. Дуже ціка
вим є з архі
т е к т у р н о г о  
погляду храм 
м о н а с т и р я  
(вузький і ви- 
д о в ж е н и й ), 
що був збудо
ваний 1715 р 
за наказом ки
ївського гене
рал-губерна
тора Д.Голі- 
цина по вул. 
Микільській

г  „  .я . (зараз Січне-Ьорисо-Глібська церква із дзвіницею.
вого повстан

ня). Споруда являла собою зразок високого європейського бароко. 
У кінці XIX ст. для храму звели подібну за архітектурою дзвіницю, 
згодом вигляд церкви дещо зіпсували прибудовами. Споруда Й.Ка-

П’ятиповерховий житловий будинок, що був зведений у 30-х рр. 
на місці Борисо-Глібської церкви. Ліворуч - електровня ім. 1 Трав
ня, через клопотання керівництва якої було зруйновано храм у 
1934 р.
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ракіса не є та
кою вже й пот- 
ворною, як 
вважають деякі 
дослідники та 
м и с т е ц т в о 
знавці. Вона 
досить вдало 
вписується в 
п ерсп екти ву  
вулиці, є прик
ладом мону
ментальної ар
хітектури, якої

так бракувало Києву на початку XX ст. Але завжди ми будемо 
ставитися упереджено до цієї будівлі, бо вона зведена на фун
даменті нашої святині та пам’ятки культури. Так само ми не 
зможемо повністю оцінити інший твір цього ж злого генія -  
будинок у Георгіївському провулку, збудований 1934 р. на руїнах
древньої Георгіївської церкви, яку звели за наказом князя

  ___

Ярослава Мудрого в середині XI ст. И.Каракіс продемонстрував 
тут своє воло
діння україн
ським бароко, 
надавши спо
руді рис цього 
стилю, ство
ривши оригі
нальний образ 
великого п’я
типоверхової 
будівлі. Місце 
ніби теж було 
вибрано вда
ло: поруч і Со
фійський со
бор, і будинок 
а р х іт е к т о р а

*• V  •'л*/.* • •

Церква св. Костянтина та Єлени.

Церква Миколи Доброго.



П.Альошина на 
С оф ій ськом у  
майдані (тоді 
пл. Героїв Пе
рекопу)... Але, 
знищ ена для 
побудови дому 
церква і закри
тий новобудо
вою з боку Во- 
лодимирської 
вулиці Софійсь
кий монастир, 
завжди прини-

дзвіниці). Березень 1997 р. жуватимуть ес-
  4-У

тетичну цінність споруди. Та й сам будинок И.Каракіса не об
минуло лихо, коли під час другої світової війни було зруйновано 
деякі його частини, серед яких вежі по краях споруди. Що ж до 
історії Георгіївської церкви, то зауважимо, що храм цей у 1816 р. 
став місцем поховання відомого борця за звільнення від турецького 
поневолення народів Балкан -  господаря Молдови та Валахії Кос- 
тянтиноса Іпсіланті. Як вважають деякі дослідники, надгробок до 
його могили створили російський скульптор С.Піменов та іта
лієць А.Канову. Після закриття церкви та передачі її приміщення 
Спілці безвірників, згідно з постановою президії Київської ради 
від 3-6 вересня 1931 
р., монумент пере
несено до Успен
ської церкви Печер- 
ського монастиря.
Під час вибуху у 
Лаврі 3 листопада 
1941 р. надгробок 
було зруйновано і 
відновлено тільки 
1997 р. за фінан
сової підтримки
греків. СамаГеоргі- Малий Микільський монастир наприкінці XIXст.

Залишки церкви св. Костянтина і Єлени (перший ярус



1

Георгіївська церква до перебудови у 1884 р.

ївська церква набула 
свого остаточного 
вигляду 1884 р. піс
ля перебудови, здій
сненої за проектом 
архітектора В . Ні ко- 
лаєва. Тоді малови
разна церковка, яку 
було у черговий раз 
перед цим зведено 
в 1740-х рр. з на
годи приїзду до Ки

єва імператриці Єлизавети Петрівни, одержала досить мо
нументальні візантійсько-псевдоросійські форми. Велична кам’яна 
баня замінила маленьку дерев’яну, над входом з ’явилася така ж 
приземкувата дзвіниця. Можливо близьке сусідство Софії та 
Георгіївського храму і згубило останній: влада вгледіла у такій 
“густоті” культових споруд на одному відрізку вулиці нездорове
явище і вирішила 
“виправити” його 
за будь-якого при
воду.

Часто войовни
чі безвірники на
віть не вигадували 
ніяких причин для 
руйнування цер
ков. Храми зни
щувалися без будь- 
яких документів чи 
письмових розпо
ряджень -  це вва
жали зайвим. Так 
загинув Військо
вий Микільський 
собор на Печер-
ську (сучасна Пло- Георгіївська церква у 30-ті рр. XX ст. Фото з фонду 
ща Слави), який НДІТ1АМ. Публікується вперше.
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збудовано 1690-1696 рр. за наказом І.Мазепи. Собор разом із 
дзвіницею (1750 р.) становили невід’ємну частину ландшафту 
київських гір. Церква була дуже рідкісним для міста прикладом 
культової архітектури XVII ст. У плані вона є традиційним для 
церков Західної Європи камерним храмом з фасадом і прикрасами, 
що є характерними для костьолів-базилік. Серед прочан Ми- 
кільський собор був шанований зате, що в ньому зберігалися мощі 
Св. Іоана Златоуста. У 1831 р., унаслідок будівництва нової

Місце, де стояла Георгіївська церква. Березень 1997 р.

Печерської фортеці, на територію якої потрапив собор, храм 
передають військовому відомству і він називається з тих пір вій
ськовим. Вдруге" собор став “військовим” 28 вересня 1931 р., 
коли постановою президії Київської міської ради храм закрили і 
передали в розпорядження Військвідділу. Знесли собор у 1934 р. 
без будь-якої потреби, або просто “на цеглу”, як тоді було популярно 
казати. У 1941 р. архітекторами М.Шулькевичем, Д.Вероцьким 
та К.Івановим був розроблений проект будинку культури 
"Червонопрапорного” заводу (“Арсенал”). Його мали збудувати 
трохи далі від місця, де стояв Микільський собор (на території 
сучасного парку Слави, біля церкви Спаса на Берестові).. 
Архітектори були змушені у своєму проекті відновити усунуті 
горизонталі монастиря, яких бракувало київським пагорбам. 
Війна не дозволила звести комплекс. І тільки у 1962-1965 рр. на
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місці монастиря спо
рудили палац піо
нерів. Тоді ж знесли 
останню споруду мо
настиря -  трапезну, 
яка вже перебувала у 
напівзнищеному ста
ні.

Другий у Києві 
подібний за планом і 
зовнішнім виглядом 
до Микільського со
бору був Богоявлен- 
ський храм Брат
ського монастиря 
на Подолі. Цю церкву 
звели приблизно в 
той же час, що і храм 
Великого Миколи на 
П ечерську (1690- 
1693 рр.). Імовірно 

архітектором обох храмів був И.Старцев27. 1829 р. архітектор
А.Меленський перебудував дзвіницю монастиря в класичному 
стилі, яка стала одним із найбільших пам’ятників цього напряму 
в архітектурі Києва. Більшої краси церкві надавали п’ять куполів, 
які в 1853 р. позолотили. У храмі знаходилася ікона Божої Матері, 
яку, як переказували легенди, принесло хвилями Дніпра зі сплюн
дрованого татарами Вишгороду. Серед святинь храму був та
кож кипарисовий хрест, який подарував церкві єрусалимський 
патріарх Феофан. Цим хрестом патріарх благословив Київське 
братство у 1620 р., перебуваючи в Києві. На території монастиря 
знаходилися (і можливо знаходяться зараз) могили гетьмана
П.Сагайдачного та мандрівникаІ.Григоровича-Ьарського. Коли 
комплекс руйнували у 1935 р., надгробки зникли. Після знесення 
церкви на її місці збудували кубічний за формою корпус військово-

27 Питання авторства обох церков ще не з’ясоване. Деякі історики 
стверджують, що збудував храми зодчий І.Зарудний.
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Микільський собор під час знесення. Фото з 
фонду НДІТІАМ.

політичного училища, 
а головний корпус у 
стилі неокласицизму 
звели на місці дзвіниці 
та двоповерхової бу
дівлі з крамницями, 
надбудувавши ще два 
поверхи. Керівництво 
відродженої у вересні 
1991 р. Києво-Моги- 
лянської академії мріє 
про відбудову всього 
монастирського ансам
блю, але оскільки це 
потребує чималих кош
тів справа здається те

пер малореальною.
Більш реальним була б відбудова Петропавлівської церкви, 

що знаходилася навпроти Флорівського монастиря по вул. 
Притисько-Микільській до 1935 р. Місце, де стояла церква, зараз 
практично порожнє, хоча територію цю займає частина 
Національної гвардії. З боку командування було б вельми 
благородним вчинком сприяти відновленню пам’ятки, зробивши 
з неї військовий храм. Так продовжилась би традиція Військово- 
Микільського собору наПечерську. Розповідаючи про саму цер
кву, потрібно зауважити, що вона була унікальною пам’яткою
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Проект будинку культури “Червонопрапорного” заводу. 1941 р.
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архітектури Києва. 1610 р. домініканські монахи звели на цьому 
місці костьол, який мав чітко виражені форми пізньої готики. Після 
війни Б .Хмельницького проти поляків костьол довгий час стояв 
занедбаним і поволі руйнувався. 1691 р. споруду передали 
православній церкві та назвали ім’ям Петра і Павла. З часом, у 
XVIII ст., фасад храму перебудували в стилі бароко. Але до 30-х 
рр. все ще збереглися готичні вікна та інші середньовічні деталі 
фасаду. 1744-1750 рр. архітектор І.Григорович-Барський звів дзві

ницю у три яруси, 
один з яких був 
знищений поже
жею 1811 р. Де
який час волода
рями церкви були 
грецькі монахи 
Перед революці
єю тут була духов
на семінарія. У ра
дянські часи в 
Петр опавлівсь ко
му храмі плану
вали розмістити 
центральний ар
хів, але споруди 
знищили. Рештки 
дзвіниці ще про
стояли до сере
дини 40-х рр. За
раз тільки старий 
церковний паркан 

нагадує про місцезнаходження єдиного зразку середньовічної 
готики в Києві.

На жаль, не всі споруди, що були знесені у 30-і рр. у різних 
частинах міста, можливо відновити зараз. Не всім церквам 
Києва “пощастило” як Михайлівському Золотоверхому зберегти 
своє місце забудови порожнім протягом 60 років. Серед “щасли
вців” можна назвати легендарну Богородицю Пирогощу або 
Успенський собор на Контрактовій площі. Цей давній храм був

Богоявленська церква Братського монастиря. Кі
нець XVII ст.
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зведений 1132- 
1136 pp. кня
зями Мстисла
вом та Яропол- 
ком -  синами 
князя Володи
мира Монома- 
ха. Невелика за 
розмірами цер
ква відігравала 
важливу роль у 
суспільно-по
літичному та

релігійному житті Києва середніх віків та нового часу. Досить 
згадати, що саме Пирогоща була головним храмом міста, коли 
уніати володіли Софією у XVII ст. Тут відбувалися збори міщан 
для обговорення найважливіших питань тодішнього життя киян. 
Руйнували Успенський собор багато разів за його багатовікову 
історію. Відбудована після монгольської навали XIII ст., церква 
була знову сплюндрована у 1482 р. ордою Менглі-Гірея. І знову 
храм був відновлений. 1613 р. італійський архітектор Себастьяно 
Брачі надав церкві форм бароко (можливо це був перший приклад 
цього стилю в Києві) і збудував ще чотири куполи. Але згодом ще 
не раз Пирогоща горіла під час величезних київських пожеж 1651, 
1718, 1808
та 1811 рр.
Після ос
танньої це
рква одер
жала свій 
остаточний 
вигляд у 
стилі ампір, 
в якому во
на дійшла 
до 1935 р.
Дз він ицю, Залишки дзвіниці Петропавлівської церкви у 40-х pp. XX 
яка досить ст. Публікується вперше.
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Петропавлівська церква на Подолі.



вдало поєднувалась із храмом, прибудували в 1835 р. Детальних 
відомостей про попередню п’ятиярусну дзвіницю, яку, мабуть, 
було знищено вогнем під час пожежі, не залишилось. На відміну 
від Михайлівського собору та Трьохсвятительської церкви 
Пирогощу зруйнували 1935 р. не для зведення нової споруди. 
Офіційна причина знищення храму неясна. Можливо, чиновники 
просто “розчищали” місце від “чужих” елементів у міській забудові. 
Сьогодні Успенський собор відновлюється у формах, як кажуть

у»

Руйнування Петропавлівської церкви. 1934 р. Фото з фонду 
ЦДКФФАУ. Публікується вперше.

“первісних” або “оригінальних”... Але досить важко правдоподібно 
відбувати споруду часів Київської Русі в такому вигляді, в якому 
вона існувала, оскільки жодна з імовірних форм храму не була 
графічно зафіксована. Більш доцільнішим було б, як нам здається, 
відновлення храму в такому вигляді, яким він був перед 
руйнуванням. Церква логічніше б вписувалася до навколишньої 
класицистичної забудови Подолу. Так чи інакше, але головне, що 
церква відроджується, і ніхто вже сьогодні не збирається 
розмістити в ній музей “Слова о полку Ігоревім”, як це плану
валося у 80-ті рр.

Відновлення історичних пам’яток на Подолі має свої традиції. 
Першою відбудованою спорудою цієї давньої частини міста став 
фонтан “Самсон” на Контрактовій площі, що зведений у середині
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XVIII ст. відомим архітек
тором І.Григоровичем-Бар- 
ським. Фонтан і споруда 
ратуші, яка стояла поруч, 
створювали типовий для за
хідної Європи ансамбль 
міського майдану середніх 
віків та епохи Відродження. 
Мабуть саме своїм євро
пейським характером не 
сподобався “Самсон” владі, 
і в середині 30-х рр. пам’я
тку було безжалісно знищено. 
Чудом можна назвати від-

Церква Богородиці Пирогощої напри- родження фонтануу 1982 p., 
кінці XIX ст. в часи, коли українська куль
тура нищилася тоталітарним режимом. Ніхто чомусь не здіймав 
галасу проти відбудови “Самсону”, викриваючи “неісторичність 
новобудови”. Тепер навіть важко уявити, що пам’ятки колись не 
було на цьому місці.

Порожнім залишилося місце знесеного у 1935 р. храму Різдва 
на Поштовій площі, який був зведений за проектом А.Меленського 
у 1814 р. Це було типовою пам’яткою стилю ампір, який досяг 
розквіту саме після війни з Наполеоном. Як розповідають старі 
путівники по Києву, на місці нової церкви з 1564 р. стояла її 
дерев’яна попередниця28. У середині 30-х pp., після перенесення 
столиці УСРР до Києва, храм Різдва опинився у зоні теоретичних 
“дій” радянських планувальників. За проектом побудови 
Урядового центру передбачалося спорудити величезні сходи на 
місці фу-нікулеру, від Верхнього міста (власне Урядового майдану) 
на Поділ -  якраз до церкви. Звичайно, культова споруда аж ніяк 
не вписувалася у таку картину. Як це, спускаючись сходами від 
партійних установ, громадяни могли прийти до... храму? Тепер 
набережна багато втрачає без вертикалі дзвіниці, але відбудувати 
споруду не виявляється можливим, оскільки порожнеча існує не 
тільки над тим місцем, а й під ним: метро -  річ теж необхідна. У

• .‘a v a  У

я я т
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;8ШероцькийК.В. Киев: Путеводитель. -К ., 1917. -С . 144



1997 р. фундаменти храму позначили кольоровою цеглою, звели 
живописну альтанку, але при цьому чомусь зник великий камінь 
із дошкою, на якій був напис, що на цьому місці стояла Різдвяна 
церква, де у 1861 р. (6-8 травня) стояла труна з тілом Т.Г.Шевченка 
під час перевезення поета з Петербурга до Канєва.

Таким же чином, червоним камінням, позначені фундаменти 
легендарної Десятинної (Різдва Пресвятої Богородиці) церкви. 
Перший кам’яний храм Києва і України було зведено 989-996 рр. 
хрестителем Русі князем Володимиром, який виділив для споруд
ження і утримання церкви десяту частину своїх прибутків. Церква 
являла собою досконалий приклад візантійського зодчества X ст.

Успенська церква під час руйнування. Фото з фонду ЇХДКФФ АУ. 
Публікується вперше.

(її споруджували майстри з Херсонесу). Через свої багатства, що 
зберігалися в середині, храм зазнавав багаторазових масштабних 
пограбувань та наскоків чужинців. Намагалися поживитися тут 
половці, дружини Андрія Боголюбського, татари та ін. Остаточно 
Десятинну церкву було зруйновано в кінці трагічної облоги Києва 
ордою Батия у 1240 р. Ще довго стояли руїни храму, аж поки 
митрополит Петро Могила не побудував невеличку церковку, 
використовуючи стіни старої споруди, які лишилися до 1636 р. 
Непоказна будівля нової церкви простояла до 1826 р., коли старі 
руїни було знесено і закладено новий храм за проектом архітектора
В.Стасова. Жодний з істориків Києва не відгукнувся позитивно 
про нову споруду в псевдоросійському стилі, що насаджувався
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тоді як державний офіційний, церковний. Але мабуть гвардії 
поручику у відставці А. Анненкову, який власне і займався зведе
нням церкви, завершена 1842 р. новобудова все ж сподобалася. 
У середині храму, з південного боку над імовірною гробницею 
великого князя Володимира, було споруджено досить витончений 
надгробок із темно-сірого мармуру з бронзовими позолоченими 
прикрасами та написом. На надгробку був зображений у весь зріст 
св.Володимир, який почив. Зверху над пам’ятником - “всевидяще 
око” у сяянні променів, а під ним поставлена дата -  988 рік. Це, 
мабуть, був єдиний високохудожній витвір мистецтва у 
Десятинній церкві. Так чи інакше, а простояла вона до середини 
30-х рр. XX ст., хоч і з сумною славою потворної, важкої для 
київських пагорбів споруди. Мабуть, зруйнувавши церкву, 
більшовики прагнули позбавити це історичне місце об’єктів, які 
“псують” вигляд заповідника, і ними керували суто “естетичні” 
міркування. У такому випадку будинок Історичного музею, 
споруджений за проектом відомого вже нам архітектора 
Й.Каракіса 1937 р., поруч з залишками храму, аж ні трохи не 
кращий за творіння В.Стасова. Споруду виконано в нео
класичному стилі, який, як і псевдоросійський, сто років перед 
цим насаджувався керівництвом країни у забудові наших міст. За 
останні роки ніхто не порушував питання про відбудову 
Десятинної церкви: вважається, що територія ця є заповідною і 
ніякого будівництва тут вестися не може. Нам здається, що такий 
підхід не є правильним і було б справедливішим відродити першу 
кам’яну культову споруду нашої країни як символ нашої тися
чолітньої 
історії. У 
якому ви
гляді буду
вати Де
с я т и н н у  
цер кву?
Це може 
бути і су
часна ар
хітектура, 
а може й Відбудована у 1998 р. Пирогоща.

51



рівського 
монастиря 
ш л я х о м  
перебудо
ви Казан
ської цер
кви. Прак
тично та
ким чином 
с п о р у д у  
було пов
ністю зни
щено, і ще

пару років тому вона являла собою типовий зразок радянського 
конструктивістського напряму у промисловій архітектурі 30-х рр. 
Було зруйновано та повалено монастирські мури 1835 р., що вели 
на Замкову гору, де стояла Троїцька церква, яку можливо у 
недалекому майбутньому буде теж відновлено. Зведена вона була 
1857 р. Належала тому ж Флорівському монастирю і знаходилася 
на горі Киселівці (Замковій, Флорівській), де був цвинтар. Фан
тазії ющунству творців соціалістичного способу життя не було меж. 
Жертвами ставали не тільки могили предків, а й культові споруди, 
які розташовувались поблизу або на місцях поховань. У 30-х рр., 
коли розроблялися плани перетворення київських кладовищ на 
парки культу
ри та відпо
чинку, загину
ла Троїцька 
церква. Жер
твою цих пла- 
нів стала і 
Всіхсвятська 
церква на 
Щекавиці, яку 
було зведено 
1782 р. Кла
довище нав
коло церкви і Місце, де стояв перший кам’яний храм Русі.
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сам храм знищено у 
1935 р. За старими 
переказами, на цій 
горі був похований 
віщий князь Олег. 
Тут знаходилися 
могили видатних 
киян А.М еленсь- 
кого, А Вед еля та 
ін. Ніякого парку тут 
не закладено, а те
пер це -  брудний і 
захаращений куток 
в історичній зоні 
Києва.

1 9 3 5 - 1 9 3 6  р р .

було зруйновано ще 
одне легендарне 
київське кладовище 
-  Аскольдова мо
ги л а , де ховали 
знатних киян ще з 

1786 р. 1809 р. архітектор А.М еленський збудував тут 
Миколаївську церкву-ротонду, яку в 1936 р. за проектом 
архітектора П.Юрченка перебудували під ресторан. Цинізм, 
поєднаний із безглуздям, який збагнути сьогодні важко. Дійсно, 
баню храму було знесено і натомість зведено майданчик, оточений 
колонадою, де у 30-40-х рр. пили й гуляли невдячні нащадки. Тоді 
ж, у 30-ті рр. було знесено дзвіницю початку XX ст. (архітектор 
Є.Єрмаков), будинок настоятеля і паркан 60-х рр. ХЗХ ст. Зараз 
понівечену Миколаївську каплицю віддано греко-католицькій 
церкві.

Деякі київські храми не руйнували, а позбавляли “язика” -  
нищили їх дзвіниці. Так була зруйнована дзвіниця Китаївської 
пустині при Печерській Лаврі. Це була велика класична споруда, 
яка служила наче маяком для прочан серед густих хащ київських 
лісів. Збудували її 1835 р., а висота споруди становила 22 сажені 
(47 метрів). Чудом залишилася Троїцька церква, яка була зведена
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Стрітенська церква у 20-30-х рр. XX ст. Фото з 
фонду НДІТІАМ. Публікується вперше.



архітекто
ром С.Ков- 
ніром за на
казом ієро
монаха Ти- 
хона. Зане
дбаний і 
напівзруй- 
н о в а н и й 
храм був

Проект відбудови Стрітенської церкви. Архітектор Я.Віг. відрестав-
р о в а н и й

тільки в кінці 80-х -  на початку 90-х pp. XX ст. Трагічна доля 
спіткала дзвіницю Ки
рилівського Свято-Тро
їцького монастиря на
Куренівці. Цю чудову ба
рокову споруду було зве
дено 1760 р. І.Григоро- 
вичем-Барським, який 
тоді перебудовував сам 
храм і добудовував брами, 
вежі та стіни для монас
тиря. Ще з XIX ст. на 
території закритого з 1787 
р. монастиря розташ о
вувалася психіатрична 
лікарня, яка у радянські 
часи... згубила чудову па
м’ятку. 23 червня 1936 р. 
президія Київської міської 
ради дозволила директо
рові лікарні тов. Галь- 
периній “зламати коло- 
кольню Кириловського 
монастиря”29. Такі варвар

Церква св. Ольги на Печерській площі. 
Фото з фонду ЦДКФФАУ. Публікується 
вперше.

29Д.А.К.О. Ф. Р.2412. -Оп. 2. -  Спр. №258
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ські дії стосовно об’ є- 
кту, що знаходився 
під охороною дер
жави, пояснювали 
необхідністю рекон
струкції приміщень 
лікарні, для якої пот
рібна була цегла. Ку
ди тільки не писав 
директор музею “Ки
рилівська церква”
А.Александров, щоб 
припинити руйну
вання... Вандалів на-

Казанська церква Флорівського монастиря „ „. віть не зупинило те,наприкінці XIX ст.
що А.Александров зі

своєю сім’єю залишався жити у приміщенні дзвіниці (на другому 
поверсі) під час розбирання споруди. Лише наполовину знищи
вши будівлю, було вирішено надати директору нове помешкання. 
Врешті дзвіницю довелося висаджувати в повітря динамітом... 
Звісно, що після того користі від цегли не було аж ніякої. Тоді ж 
знищили мури монастиря, вежі та браму.

Десь в той же час була зруйнована і дзвіниця Введенської 
жіночої общини на Московській вулиці (Печерськ). Общину було 
утворено 1877 р. на гроші вдови капітана Єгорова -  Матрони

Перебудований у 30-х рр. XX ст. Казанський храм (помічений стріл
кою). 70-ті рр. XX ст.
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О л е к с а н д 
рівни. Тоді ж 
було зведено 
приміщення 
церкви, що 
існує і сьо
годні, в стилі 
ампір. Дзві
ницю у два 
яруси було
побудовано

• •

тоді ж. її де
кор складав
ся з елемен
тів класи
цистичного

стилю, а псевдоросійський шатровий купол завершував споруду.
Знесено у 30-х рр. і дзвіницю Феодосїївської церкви на Пе- 

черську, що стояла прямо біля входу до Лаври, поруч зі старим 
Арсеналом. Історія цього храму пов’язана з легендою про те, як 
ченці несли тіло засновника Печерського монастиря Феодосія з 
дальніх печер до місця поховання в Успенському соборі. В останнє 
перепочили монахи саме на місці, де у 1698-1702 рр. і звели на 
кошти київського козацького полковника К. Мокієвського храм на 
честь преподобного Феодосія. За переказами, у 1830 р. ще існував 
під престолом церкви пінь, на якому стояла труна Феодосія. Саму 
ж дзвіницю побудували десь на початку XIX ст. На початку XX 
ст. її надбудували ще одним ярусом. Споруда вистояла під час 
артилерійського обстрілу Києва у 1918 р., але остаточно її було 
знищено вже у 30-ті рр.

Взагалі ж історія київських храмів дуже багата на всілякі легенди 
та перекази... Була овіяна чудовою легендою і церква св. 
великомученика Димитрія Мироточивого або Йорданська, 
що стояла по вул. Кирилівській, 51. Власне, друга назва храму 
пов’язана з історією про те, як один з київських паломників під 
час переходу ріки Йордан загубив срібний келих для води. 
Повернувшись до Києва, мандрівник завітав до Димитрівської 
церкви, і зачерпнувши відро води з храмового колодязя, з подивом
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Повернення Казанській церкві первісного вигляду. Лютий 
1996 р.



Троїцька церква Флорівського монастиря на Замковій горі.

побачив свою чашу. З того часу церква і місцевість навколо неї 
одержали назву Йорданської. У ХУІІ-ХУІІІ ст. тут існував жіно
чий монастир. У другій половині XIX ст. було зведено нову 
споруду церкви. Класичний фасад храму мав досить стриманий 
декор, а прибудована пізніше триярусна дзвіниця мала шатровий 
купол у псевдоросійському дусі. Тепер місце зруйнованого у 1935 
р. храму займають виробничі корпуси заводу молочної кислоти, 
одного з однотипних, безликих і сірих промислових підприємств, 
якими так багата вул. Фрунзе на цьому відрізку.

Не менш легендарним був і розташований на півночі від Києва, 
у бік Вишгороду, козацький Межигірський Преображенський 
монастир, заснований у XII ст. Адже саме тут, як вважають деякі 
вчені та переказують легенди, може знаходитися після монголо- 
татарської навали (або знаходилася до 1930-х рр.) відома 
бібліотека Ярослава Муд
рого Так чи інакше, а сво
го розквіту і слави монас
тир зазнав у ХУІ-ХУШ ст., 
коли він власне і став 
козацьким. Саме у XVII ст.
(1672 р.) встановлюються 
перші контакти між Ме
жигір’ям і Запоріжжям.
Ченці монастиря правили 
службу в Покровській цер
кві на Січі. З 1683 р. За



поріжжя офі
ційно стало 
п а р а ф і є ю  
Межигірської 
обителі. Мо
настир став 
місцем ос
т а н н ь о г о  
п р и т у л  ку 
старих, не
мічних і по- 
к а л і м е н и х  
козаків. Геть
мани дару

вали Межигір’ю земельні володіння, гроші, коштовності. До кінця 
XVII ст. усі споруди монастиря були дерев’яними: дзвіниця з 
Петропавлівською церквою (1607 р.), церква св. Миколая (1609 
р.), соборний Преображенський храм того ж року. Кам’яну 
Преображенську церкву було зведено 1690 р. (1820 р. її 
перебудовано після пожежі 1810 р.). Пізніше збудовані дзвіниця і 
трапезна. Ансамбль разом із чудовими природними краєвидами 
являв собою незабутню картину, якою захоплювалися і яку зама
льовували відомі художники і митці. Не дивно, чому радянське 
керівництво у 30-х рр. обрало цю місцевість для своєї заміської 
резиденції. Прекрасні пам’ятки українського бароко були 
безжалісно знищені. А тепер тут — закрита зона, де за парканом

і
1

Всіхсвятська церква на Щекавиці. Кінець XIX ст.

Кладовище “Аскольдова могила” наприкінці XIX ст.
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стоять “дачі” високопоставле
них осіб.

Зважившись на руйнування 
шедеврів барокової та класи
цистичної архітектури Києва, 
яку більшовики не вважали 
вартої уваги з погляду істо
ричної цінності, нова влада, 
звісно, навіть і не думала вно
сити до реєстру пам'яток чис
ленні церкви міста, збудовані у 
другій половині XIX -  на по
чатку XX ст. Ми вже казали про

Миколаївська церква після пере
будови. Архітектор П.Юрченко. 
1936 р.

явище, яке можна назвати 
“синдромом сучасності” у ке
рівництва міста і держави того 

часу щодо культових споруд, зведених на зламі століть. Невеликі 
сірі споруди з непотинькованими фасадами особливо дратували 
партійну еліту, нагадуючи 
про розтлінний російський 
капіталізм з постійним і 
непосильним “гнобленням”
рооїтничого і селянського 
класу. А вік будівель та їх 
зовнішній вигляд з гіпер- 
трофованим зверненням до 
псевдоросійського та візан
тійського стилів “надавав всі 
права властям” зносити ці 
вкрай “потворні” створіння 
з оновлених вулиць та площ 
Києва. Можна довго дис
кутувати про цінність або 
нецінність культової архі
тектури сторічної давнини. 
Так чи інакше, але майже всі 
зразки церковного будів
ництва того часу були зни-
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щені, був зруйнований ці
лий шар в історії нашої куль
тури. Ці споруди встигли 
створити неповторний дух 
Києва культового -  початку 
XX ст

Практично всі храми, які 
споруджувалися на зламі 
століть, у зовнішньому ви
гляді рівнялися на дві най
більші церкви міста, спо
руджені в середині XIX ст. -  
Десятинну церкву і Воло- 
димирський собор. Перші 
київські храми, споруджені у 
псевдоросійськомута візан
тійському стилях, які стали 
основними взірцями для 
копіювання у цьому виді 
зодчества, у подальшому на

дихали архітекторів міста, які зводили культові будівлі.
Зодчих, котрі займалися проектуванням культових споруд, 

було небагато. На початку XX ст. у Києві, де працювало 
близько 70 архітекторів і 300 інженерів, тільки декілька з них 
були зайняті на споруджені церков. Можна припустити, що і різ
номанітність стильових підходів у цій галузі будівництва була теж 
обмеженою.

Основними представниками церковної архітектури кінця XIX 
-  початку XX ст. були В.Ніколаєв та Є.Єрмаков. Перший був при
хильником візантійського напряму, а другий-псевдоросійського. 
Першість за кількістю зведених споруд належала, звичайно, 
Володимиру Ніколаєву (1847-1911). Він з 1872 р. жив і працював 
у Києві (з 1875 до 1898 рр. -  єпархіальний архітектор міста) і 
спорудив, крім всього іншого, 18 церков. Найкращі з них знесли у 
30-ті рр., деякі зруйнували вже після другої світової війни, у 60-х 
рр. Архітектор В.Ніколаєв керував на завершальному етапі 
зведенням Володимирського собору.

Гірко констатувати, що найбільшу і найкращу частину храмів
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Миколаївська церква на Аскольдовій могилі
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В Ніколаєва було знищено. Знесли у 1934 р. Маріїно-Бла- 
говіщенську церкву на сучасній вул. Саксаганського. Територія 
храму ‘знадобилася” для зведення тут житлового будинку. Дім 
звели значно пізніше, у 60-х, але, як справжні “господарі”, буді
вельний майданчик приготували заздалегідь. І ніхто з руйнівників 
не згадав, що Благовіщенський храм, який зведено 1887 р. 
навпроти Марийської общини сестер милосердя (названої на честь 
імператриці Марії Федорівни -  дружини Олександра III, яка 
довгий час мешкала в Києві та займалася благодійництвом) дав 
назву самій вулиці, яка з 1887 до 1919 рр називалася саме Маріїно- 
Благовіщенською. Гроші на побудову церкви виділив колишній 
міський голова І А.Толлі. Храм разом із новою спорудою общи
ни, зведеною 
1913 р. архі- 
т е к т о р о м
В.Риковим у 
стилі класи
цизму, був 
громадським 
центром всієї 
вулиці, основ
ним її архітек
турним ан
самблем. Те
пер місце цер
кви займає 
з в и ч а й н а  
“хрущовка” -  
приклад архі
тектурної де
градації.

Знищено й іншу відому пам’ятку В.Ніколаєва -  церкву 
Олександра Невського, що стояла у Марийському (Радянському) 
парку біля Марийського палацу. Ще 1881 р. жителі Палацового 
району м. Києва звернулися до Міської управи з проханням про 
виділення місця для будівництва церкви св. Олександра Невського. 
Храм, який зведено 1889 р., став приходським замість церкви 
Спаса на Берестові, з якого до новозбудованої перенесли деяке
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начиння: хрест та ризи П.Могили, чашу 1642 р., Євангеліє 1631 
р. Сам В.Ніколаєв виконував у храмі обов’язки церковного ста
рости. Коли точно знесли церкву Олександра Невського невідомо, 
привід для знесення мабуть був той самий, що і для решти храмів 
Києва — реконструкція міста. Можливо, храм знесли через наміри 
збудувати тут приміщення НКВД (тепер Кабінет Міністрів) та 
Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету (Верховна 
Рада), а сусідство органів державної влади з культовою спорудою 
розцінили як "небажане”. На місці храму 1944 р. поховали гене
рала М.Ватутіна, якого було смертельно поранено у сутичці з 
військами УПА. У січні 1948 р. над могилою спорудили пам’ят
ник за проектом Є Ву
четича та Я.Білополь- 
ського.

Подібною за архітек
турою вищеописаних 
храмів була і церква св.
М ихайла при Олек- 
сандрівській міській лі
карні. 1895 р. В.Ніколаєв 
звів її на Левашовському 
узвозі (зараз вул. Шов
ковична). Кошти на храм 
пожертвував відомий 
київський купець й “по
томственный почетный Дзвіниця Межигірськогомонастиря. Фотоз 
гражданин М.П.Дегтє- фонду ЦДКФФАУ. Публікується вперше, 
рьов, який і оув похований у склепі храму. Пізніше архітектор 
добудував дзвіницю, яка разом із церквою створювала мальовни
чий пейзаж навколишній місцевості. Після революції храм було 
закрито і він поволі руйнувався. Цьому сприяли грунтові води, 
які почали підтоплювати підвали споруди одразу ж після її 
зведення. У приміщенні церкви постійно була велика вологість, 
що, звичайно, через занедбаність храму сильно йому шкодило. 
Маоуть, працівники лікарні (у радянські часи -  Жовтневої) або 
міські функціонери не змогли “дивитися”, як руйнується пам’ятка 
і “прискорили” її смерть шляхом знесення. Зараз ще можна 
побачити цоколь, на якому стояла церква, і в якому, можливо,
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знаходився склеп М.П.Дегтєрьова. А навколо розкидана стара
цегла.

Скоріш за все, роботі В.Ніколаєва належала і досить відома 
подільська Введенська церква, яка містилася на розі Почаєв- 
ської та Ярославської вулиць (вул. Ярославська, 44). Як пере
казують легенди, на місці храму в дохристиянські часи стояв ідол 
бога Волоса -  покровителя худоби. По вулиці, на якій стояв ідол, 
а потім храм, у давнину гнали худобу з Оболоні. Після прийняття 
християнства тут збудували дерев’яну церкву, яку декілька разів 
перебудовували (1650, 1792 рр.). В останнє храм одержав своє, 
тепер уже цегляне, приміщення наприкінці XIX ст. Церква являла

собою харак
терний для 
творчості В . Ні
колаєва при
клад візантій
ського стилю. 
Н е в е л и ч к а  
дзвіниця над 
головним вхо
дом, важкуваті 
форми всієї 
споруди -  все 
свідчить про 
руку майстра. 
У 1900 р. по
руч із храмом 
спорудили де
рев’яний бу
динок для при-

ходської школи, в якій навчалися разом хлопчики та дівчата. Сьо
годні на місці церкви — брудні сараї та гаражі станції технічного 
обслуговування.

Іноді В.Ніколаєв вдавався і до псевдоросійського напряму в 
культовій архітектурі. 1891 р. він зводить недалеко від Покровсь- 
кого монастиря, що починав будуватися, невелику каплицю на 
честь порятунку царя Олександра ПІ у залізничній катастрофі 
17 (29) жовтня 1888 р. під станцією Борки. Каплиця стояла на
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розі вулиць Дорогожицької (Мельникова) та Осіївської (Герцена) 
у садку, що зберігся й донині, але вже без споруди. Кам’яна 
каплиця являла собою типовий надгробний пам’ятник -  склеп 
(хоча, за ідеєю будівля мала втілювати перемогу життя), яких було
чимало збудовано сто років тому на київських кладовищах, де

• *

ховали заможних городян. До речі, це була не єдина каплиця у 
Києві. Декілька мініатюрних церков стояли у різних куточках міста, 
створюючи затишну обстановку біля них. Найстарішою з такого 
роду споруд була каплиця св. Миколи біля Миколаївського лан
цюгового мосту, яку було зведено 1865 р. у формах псевдоросій- 
ських, змішаних із класичними. Разом із мостом каплиця створю
вала своєрідне перше враження про Київ тих, хто в’їжджав до 
міста з лівого берега Дніпра -  враження про святе, з багатьма 
храмами, місто. Спочатку було зруйновано міст (його декоративні 
ренесансні деталі) у 1920 р., потім знесено церкву. Зараз уже нічого 
не лишилося від того мальовничого місця. Ще одна дерев’яна 
каплиця Товариства порятунку на воді стояла біля Дніпра, в 
районі Поштової площі. Її було зведено 1900 р. за проектом архі

тектора В.Безсмертного. 
За своєю архітектурою 
набережна каплиця була 
схожа на іншу -  залізну 
часовню, що стояла на 
Царському майдані (те
пер Європейська площа), 
присвячена була пам’яті 
“чудесного спасіння Го
сударя Імператора Олек
сандра Миколайовича 4 
квітня 1866 р. під час за-

. Встано-маху на нього . 
вили її 1870 р. Цікаво заз
начити, що роком пізніше 
було освячено ще одну 
культову споруду Києва, 
яку було виконано також із 
заліза -  Іоанно-Злато- 
устівську церкву на Га-

Маріїнсько-Благовіщенська церква у 30-х 
рр. XX ст. Фото з фонду ЦДКФФАУ. Пуб
лікується вперше.
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Церква Олександра Невського зі Сходу. 20-30-ті рр. XX ст. Фото з фонду 
ЦЦКФФАУ. Публікується вперше.

лицькій площі (площа Перемоги). І це не було просто збігом. Ще 
1854 р. було вирішено перенести стару Іоанно-Златоустівську 
церкву (про яку ми вже згадували вище) до району міста, де був 
відсутній парафіяльний храм. Спочатку планували звести нову 
церкву в районі вул. Паньківської та Микільсько-Ботанічної, але 
зрівняння пагорбів у цій місцевості вимагало великих коштів (1000 
рублів сріблом30), яких у міста не було. Ще десять років вибирали 
місце для храму, врешті-решт запропонували звести споруду на 
Єврейському базарі (Євбазі), жителі якого скаржились на 
відсутність подібного закладу в їхньому районі. Остаточно 
схвалили це рішення 1866 р., тоді ж було вирішено зводити храм 
із заліза. Хто був ініціатором такої ідеї, залишилось невідомим, хоча 
можливо, що ним був сам генерал-губернатор О.Безак. Проте ві
дома причина, через яку хотіли використати саме залізо і чавун 
для будівництва. Київські чиновники були переконані в тому, що 
таким чином буде заощаджено чимало коштів за будівництва, а 
споруду буде убезпечено від пожеж. Наявні наміри розповсюдити 
подібний метод зведення на всю імперію -  тобто поставити цю

30 Корольков К. Иоанно-Златоустовская железная церковь. -  К., 1902. -  С. 8
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справу на 
конвейєр, як 
сказала б су
часна люди
на. Але не 
так сталося, 
як гадалося. 
Проект цер
кви і каплиці, 
яку пізніше 
встановили 
на Царській

площі, було затверджено 1867 р. Автор -  петербурзький інженер 
Ніккельс. У Петербурзі було відлито деталі споруд і в 1868 р. 
потягом доставлено до Києва. Цілих два роки пролежали час
тини церков у місті, через те, що Ніккельс не хотів приїжджати до 
Києва і монтувати будівлі на місці. Причина такої дивної поведінки 
архітектора нам невідома. Втомившись вимагати від Ніккельса 
виконання своїх обов’язків, передбачених контрактом, місцева 
влада доручила київському інженерові М.Юргенсу керувати 
зборкою споруд. Унаслідок цієї довготривалої епопеї виявилось,

Церква св. Михайла у лікарні ім. Олеї 
революції) по Левашовському Узвозу.

л

Каплиця на честь врятування життя царя Олександра Ш у за
лізничній катастрофі 1891 р. (вул. Велика Дорогожицька на 
Лук’янівці).
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що побудова 
церкви не 
виправдала 
сподівань на 
дешевизну. 
Виготовлення
деталей, пе
ревезен н я , 
встановлення 
тощо обійш
лися міській 
казні у 80000

Каплиця с в. Миколи перед ланцюговим мостом. руб. (разом із
каплицею). Так Іоанно-Златоустівська церква і залишилася єдиним 
у країні залізним храмом -  пам’ятником невдалої спроби “стандар
тизувати” культове будівництво. До того ж, відсутність вентиляції 
призвела до того, що всередині споруда завжди була вологою, 
деталі почали іржавіти і вже 1901 р. довелося робити капітальний 
ремонт будівлі. Тоді ж позолотили п’ять куполів храму. Мабуть 
така вже була доля цієї багатостраждальної церкви, але недовго 
довелося їй ще простояти на цій грішній землі. Споруду знесли за 
постановою президії Київської міськради № 562/5781 від 4 липня 
1934 р. Серед причин знесення називалося і руйнування храму 
через відсутність коштів у релігійної громади на ремонт, і 
клопотання трамвайного тресту про вельми “необхідне” знесення 
споруди з метою реконструкції колій в районі Євбазу. У другій 
половині 30-х рр., під час загального захоплення місцевою владою 
та архітекторами то
тальною реконструк
цією міста та окремих 
його будівель, був 
розроблений план і 
для Галицької площі.
Чудові сучасні хма
рочоси у стилі кон
структивізму казково 
перетворю вали на
папері захаращену і Каплиця Товариства порятунку на воді.
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брудну площу на дійсно зразковий куточок 
Києва. Далі справа не рушилася. Майдан, 
втративши єдину свою окрасу -  церкву, 
надовго поринув у ще більшу занедбаність і
бруд.

Так само у 30-х рр. знищили єдину помітну 
споруду на Трухановому острові -  церкву св. 
Єлизавети, яку звели 1910 р. за проектом 
другого відомого єпархіального архітектора 
Києва -  Єрмакова Є.В. (1868-1914). Єлиза- 
ветинська церква, виконана у псевдоро- 
сійському стилі -  є типовою для творчості 
зодчого. Найкращим творінням архітектора була 
Іллінська церква по вул. Комінтерну (колишня 

вул. Безаківська). Місце, де згодом з’явилася церква, було обрано 
на початку XX ст. під нове подвір’я Михайлівського Золотоверхого 
монастиря. На честь 800-річчя монастиря тут вирішили звести 
нову церкву на ім’я Преображення Господнього. Храм заклали 
на розі вулиць Жилянської та Безаківської 20 липня 1908 р. у день 
Іллі. Відтоді церква одержала нову назву -  Іллінська. Після 
завершення будівельних робіт у 1914 р. неподалік від залізничного 
вокзалу постав справжній пам’ятник оригінального культового 
зодчества, де поєдналися деталі псевдоросійського напряму та 
форми модерну — єдина такого роду споруда у Києві. Знищено її 
було у 30-ті рр. Нині ця місцевість окупована промисловою зоною, 
що належить ТЕЦ. Сумна доля й інших споруд Є.Єрмакова. 
Зруйновано домову церкву Іоана-Златоуста при Релігійно-Про- 
с в і т н и ц ь к о м у  
Товаристві по вул.
Великій Ж и то
мирській. Власне, 
було знесено цер
ковну баню, що 
містилася з боку 
величної споруди 
товариства(тепер 
НДІ історії та тео
рії архітектури та Залізна церква на Галицькому майдані.

Залізна каплиця 
на Царській площі
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містобудування). Так радянське керівництво втілювало плани з 
реконструкції міста і позбавлення його найбільш “потворних” 
споруд та їх деталей. Взагалі, зрізання верхніх частин культових 
споруд досить широко ввійшло до практики радянських міських 
голів. Цим вони ніби і підтверджували проведення ними 
антирелігійної боротьби і в той же час обмежувалися лише 
частковим руйнуванням пам’яток. Позбавлена куполів та бань 
церква вже “не являла сильної загрози” для трудящих. Роль та 
домінуюче положення храму у міській забудові одразу ж 
знижувалося. Зрізавши верхи собору чи церкви, що були оточені 
забудовою, більшовики викреслювали споруду з навколишніх

архітектур
них ансам- 
блів. Так
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стала не
помітною 
серед на
саджень та 
м а л о п о 
верхової  
з а б у д о в и  
Покровсь- 
ка церква 
на Соло-
м ’ я н ц і 
(тепер вул. 
М.Остров- 
ського). Цю

непоказну нині приземкувату споруду було зведено 1897 р. за 
проектом архітектора І.Ніколаєва (сина київського зодчого В.Ні- 
колаєва, про якого вже йшлося). Первісний вигляд церкви -  не
величкої але ажурної споруди у псевдоросійському стилі -  був 
істотно спотворений добудовою у 1914 р. Будівля стала важкою і 
нецікавою. Ну а знищення верхів храму і зовсім спотворили 
споруду. Українцям цей храм пам’ятний тим, що тут проповідував 
Василь Липківський -  засновник Української автокефальної пра
вославної церкви.

Найяскравіше може продемонструвати “обезглавлювання”

Єлизаветинська церква на Трухановому острові.
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Іллінська церква біля залізничного 
вокзалу у 30-х рр. Фото з фонду 
ЦДКФФАУ.

церков у 1930-ті рр. доля жі
ночого Покровського монас
тиря з Покровською (1889) та 
Микільською (1911) церква
ми. Храми збереглися, але були 
позбавлені своїх бань, що вкрай 
зіпсувало і без того ‘важкий” 
вигляд, особливо Микільського 
собору. Лише у 90-х рр. були 
поновлені завершення Пок
ровського храму. Влаштування 
“Містечка металістів” у 20-30-х 
рр. на території монастиря ві
діграло трагічну роль в історії 
обителі. Крім того, що войов
ничі безвірники спотворили два 
головних храми, було знесено 
церкву в ім’я Божої Всіх Скор
ботних Радості (1897), кап
лицю (1898) та деякі інші спо
руди монастиря.

У часи, коли гинули десятки 
славних київських церков, не дивно, що трагічна доля спіткала і
маловідомі культові споруди міста. Серед безлічі київських храмів,
збудованих наприкінці X IX - початку XX ст. і зруйнованих у 30-х
рр. XX ст., на превеликий жаль є дуже багато таких, про які ми не 
можемо точно сказати, 
хто і коли їх звів? До 
таких споруд можна 
віднести храм св. Фе
дора на Лук’янівці, що 
стояв на розі вулиць 
Овруцької та Богову- 
тівської (Овруцька, 13).
Точно відомо, що це
ркву збудували 1872 р.
Для нагляду за внут
рішнім її влаштуванням

Покровська церква на Солом’янці з обріза
ними банями. 1990 р.



було створено спеціальну ко
місію під “августійшим” голо
вуванням Великого князя Воло
димира Олександровича. Ти
повий псевдоросійський стиль 
церкви та дзвіниці дає певні 
підстави приписати її авторство 
архітектору Є.Єрмакову. Була 
відома ця церква своїми точ
ними копіями Гроба Господ
нього в Єрусалимі і печерного 
храму в Інкермані. Відомо, що 
малюнки і креслення святинь 
були зроблені членом комісії 
археологом Т.В.Кібальчичем. 
1887 р. до церкви перенесли з 
Печерської Лаври і копію з 
древнього образу Воскресіння 

Христова, який знаходився у Єрусалимі. Ще багато такого роду 
“експонатів” знаходилося в храмі. Той же Кібальчич привіз із землі 
обетованної частинку животворячого дерева, каміння від печери 
Гроба Господнього і поховальної печери Богоматері, шматочки 
каміння від Віфліємської печери і Маврійського дуба, під яким біб
лійний патріарх приймав трьох мандрівників. Отакий собі музей 
різноманітних копій культових речей, які викликали захоплення і 
трепет у прочан, стояв 
на околицях Києва.
Невідомо, коли точно 
знесли храм, мабуть 
тоді, коли зводили ве
ликий житловий бу
динок по вул. Бого- 
вутівській у 30-х рр.
Проте місце, де стояла 
Федорівська церква за
лишилося досьогодні 
незабудованим: нині 
тут невеликий парк. Церква св.Федора на Лук'янівці.
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Небагато зберегла 
нам історія про церкву 
св. Марії Магдалини,
яка була побудована 
1887 р. на Шулявці по 
вул. Польовій, 2 (тепер 
вул. Політехнічна). Су
дячи з описів храму, це 
була досить оригіналь
на споруда для київ
ської культової архі
тектури кінця XIX ст. 
Романтичні, неоготич-

Покровська церква на Передмостовій слобід
ці. 30-ті DD. XX ст.

ні форми досить ве
ликої будівлі поєдну

валися з типовими псевдоросійськими рисами. Практично недо- 
слідженою зруйнували і Вознесенську церкву, що стояла на вул. 
Львівській (зараз вул. Артема) під № 44. Нам відомо тільки те, що 
її було зведено 1872 р. після перенесення сюди з Копиревого кінця 
парафії старого дерев’яного Вознесенського храму (вул. Смірнова- 
Ласточкіна). У 1909 р. храм значно розширили і прикрасили. Все, 
що лишилося від церкви та цвинтаря навколо неї- в’їздна брама, 
яка одиноко стоїть зараз прямо на червоній лінії вулиці.

Дуже мало відомо нам і про єдиновірну Спасо-Преоб- 
раженську церкву або як її ще називали Ісуса Сладчайшого. 
Але навіть ці куці дані 
є досить цікавими і 
можуть чимало пові
дати нам про історію 
нашого міста. Раніше 
(з 1898 р.) після пере
несення печерської 
парафії до новозбу- 
дованої Олександро- 
Невської церкви за 
єдиновірчий храм для
киян правив відомий Володимиро-Либідська церква на вул. Великій 
Спас на Берестові. У Васильківській
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червні 1909 р. було вирішено звести новий храм для єдиновірців. 
Священик Олексій Хеньов звернувся із “Закликом” до віруючих 
допомогти у цій благій справі. Спочатку було вирішено збудувати 
храм на Андріївському узвозі, але невдовзі виділили інше місце, 
на розі тільки-но проведеної Павлівської (1909 р.) та Гоголівської 
вулиць. Остаточно визначили ділянку під храм у 1912 р. -  місце 
на вулиці Гоголівській, 34-а. На цьому наші відомості про церкву 
вичерпуються. Коли точно її було зведено, ким, коли зруйновано 
-  невідомо. Так 
само невідомі об
ставини “народ
ження” і “заги
белі” у 30-ті рр.
П о к р о в с ь к о ї  
церкви, яка сто
яла прямо перед 
л а н ц ю г о в и м  
мостом на ліво
бережній Перед
мостовій слобід-

• •

ці. її образ із ри
сами, притаман
ними псевдоро- 
сійському стилю, 
зберігся лише на
нечисленних фо- Храм св.Пантелеймона до реставрації. Початок 90-х рр. 
тографіях. XX ст.

30-ті рр. стали останніми для небагатьох дерев’яних храмів 
Києва. Внаслідок руйнівної практики кінця X IX - початку XX ст. 
в Києві не лишилося жодної дерев’яної церкви ХУІІ-ХУІП ст. Те, 
що не встигли розібрати під час перебудов храмів до 1917 р., з 
успіхом завершили більшовики протягом свого правління. 
Наприклад, Володимирсько-Либідська церква, що стояла по вул 
Великій Васильківській, в районі сучасного палацу культури 
“Україна”. Цей храм було зведено на Печерську 1773 р. 1835 р 
церкву перенесено на “нове строєніє” . У 1907 р. віруючі 
Володимирської парафії порушили клопотання перед міською 
думою про побудову нової кам’яної церкви. Чи було задоволене



клопотання прочан -  невідомо. Було розібрано у 30-х рр. Пет- 
ропавлівську церкву, яку збудували 1759 р. наКуренівці. Зараз 
лише вулиця, що носить ім’я знищеного храму, нагадує про 
існування колись у цій місцевості пам’ятки.

Як не парадоксально, перша світова війна поряд зі збитками 
принесла нашому місту і цікаві архітектурні надбання. У 1915 р. з 
окупованої росіянами Галичини перевезли дерев’яну греко-ка- 
толицьку церкву для потреб полонених українців, які воювали 
у складі австрійської армії. Цей храм поставили на розі вулиць 
Гоголівськоі та Ново-Павлівської (тепер вул. Ю.Коцюбинського). 
Подібний зразок західноукраїнського дерев’яного зодчества був 
абсолютно незнайомим для киян. Пам’ятка була однією з най

цікавіших серед споруд 
міста, але це не завадило 
більшовикам розібрати її 
в середині 30-х рр.

Як бачимо, всі архі
тектурні стилі та течії у 
культовій архітектурі, що 
була представлена у Ки
єві, потерпіли від ни
щівної діяльності влади 
у 20-30-х рр. XX ст. Цілі 
“шари” церковного бу
дівництва були майже 
повністю знищені. У 
Києві не залишилося ку
точка, де б не було зруй
новано якусь культову 
споруду -  церкву, дзві
ницю, каплицю, монас
тир.

Реставрація собору св.Пантелеймона у Феофа- Варварська рука руй-
нії. Лютий 1997 р. нівників простяглася за
межі міста. Своєї єдиної архітектурної окраси -  храмів -  були жо
рстоко і, хочеться сказати, бездумно позбавлені київські околиці 
та передмістя. Руки войовничих безвірників дісталися куточків 
київських урочищ, вкритих густими лісами та хащами. Там, окрім
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прекрасних ансамблів пустиней та скитів, не існувало іншої 
примітної забудови. Руйнувалися церкви, які своїм розташуванням 
ніяк не могли зашкоджувати “соціалістичній реконструкції” міста. 
Як же треба було ненавидіти культуру і релігію свого народу, щоб 
вчинити розправу над нею у таких глухих, на той час, місцевостях. 
Як приклад -  Феофанія. Майже всі споруди пустині, що нале
жала Михайлівському Золотоверхому монастирю (церква Всіх 
Святих - 1867 р., церква Володимирської ікони Божої Матері 
-  1899 р.), були зруйновані. Головний собор св. Пантелеймона 
(1912 р., архітектор Є.Єрмаков) повністю спотворили, зрізавши 
чотири бані та всі п’ять куполів. Храм перебудували всередині 
під склад. Пізніше тут “поселили” один з інститутів Академії наук 
УРСР. Зараз собор переданий церкві та дбайливо реставрується.

Трагічна доля спіткала й Голосіївську пустинь, яку заснував 
1631 р. митрополит київський і архимандрит Києво-Печерської 
лаври Петро Могила. Він збудував тут дерев’яну церкву св. Іоана 
Сочавського (молдавського святого) і будинки з келіями. 
Славилася пустинь і своїми гаями та садами. Дерева у гаю 
висаджувалися за планом Успенської лаврської церкви. У кінці 
ХУІП ст. монастир занепадає і скасовується. Відродилася обитель 
тільки за митрополита Філарета Амфітеатрова (1837-1857), який 
спорудив тут кам’яну церкву Покрова Божої Матері (1846). У 
1910-1912 рр. збудували у пустині п’ятиглаву церкву БожоїМа- 
тері Живоносного Джерела. Відродилася тоді пустинь, щоб знову 
піти у небуття... У кінці 1927 р. обидва храми пустині закривають 
для богослужіння за постановою Президії Окрвиконкому. У 30-х 
рр. розпочалося їх руйнування. І тільки у 60-80-ті рр. остаточно 
зрівняли залишки із землею.

Не залишилося й сліду від іншої пустині -  Преображенської, 
яка знаходилася приблизно в одному кілометрі від Голосієва, у 
напрямку до Китаєва. Цей один із “молодих” київських скитів, 
був заснований у 60-х рр. XIX ст. на місці т. зв. Болгарського хутору. 
Назва хутору пов’язана з долею провідника болгарських уніатів 
Йосипа Сокольського. Він після вигнання з батьківщини оселився 
під Києвом і, повернувшись до православ’я, спокутував свої грі
хи. Скит належав Печерській лаврі. На його території існувало 
кладовище для лаврських ченців. Кам’яну Преображенську 
церкву зведено 1873 рр. (істотно перебудувано 1909 р.). За
. , .  > V  * *  ;  -  ,  7 8
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радянської влади пущу закрили, а приміщення передали Київській 
секції наукових робітників під будинок відпочинку. Закрито і 
зруйновано було й Микільську пустинь, що знаходилася в 20 
км на північ від міста, на правому березі Десни.

Так усього за десяток років із літопису Києва були вирвані 
найбільш значимі сторінки його історії, культури та мистецтва. 
Вирвані жорстоко й зухвало. Здавалося, ніби їх і не було ніколи. 
Натомість нова влада зайшлася “писати” нові “глави” книги

нашого міста.
На думку більшо

виків, позбавити сто
лицю культових спо
руд було замало; по
трібно було знищити 
самий дух старої сис
теми поглядів, зразки 
дореволюційної ес
тетики, які втілюва
лися в архітектурі та 
містобудуванні. Тому 
20-30-ті рр. стали ос
танніми в житті не
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тільки київських храмів і монастирів, а й споруд, які церкві не 
належали. Так, 1934 р. було розібрано споруду славнозвісної 
панорами “Голгофа”, що стояла на Володимирській гірці, через 
дорогу навпроти Олександрівського костьолу. На третину кам’яну, 
на дві третини дерев’яну споруду павільйону у стилі віденського 
модерну запроектував цивільний інженер В.Римський-Корсаков. 
Будівництво завершили у грудні 1901 р. У той же час, німецькі 
художники К.Фрош та Й.Крігер написали полотно на тему 
розп’яття Ісуса Христа на горі Голгофі, а київський художник 
С.Фабіанський створив предметний план. У січні 1902 р. 
панорама була урочисто відкрита. В усі роки існування цього 
закладу інтерес до нього був шалений, бажаючих відвідати 
панораму було дуже багато. Полотно не раз перевозили до різних 
міст країни з метою показу там. Натомість у звільненому на час
гастролей приміщенні виставляли на огляд інші панорами на 

історичну та релігійну тематику. До 1934 р. полотно панорами
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було сильно пошкоджене, знищений предметний план. Сам 
павільйон теж знаходився у напівзруйнованому стані. Після 
знесення “Голгофи” холст порізали, звернули в рулони й перевезли 
до Лаври... Після цього полотно безслідно зникло.

Пам’ятки гинули в 30-ті рр. не тільки через ідеологічні 
догми. Траплялися випадки (хоч і поодинокі), коли споруди 
зносили без “смислового навантаження” — через технічні умови. 
Таким прикладом була доля Михайлівської водонапірної вежі. 
Вона стояла недалеко від “Голгофи” і служила примітною 
домінантою київських гір. Вежу було зведено інженерами 
Ф.Донатом, А.Струве та архітектором О.ПІіле 1872 р. в ході 
спорудження міського водогону завдовжки 24 км і потужністю 
2700 куб. м за добу. Вежа була найбільшою з трьох київських і 
вміщувала у своєму резервуарі 18 000 відер води31. Коли і для 
чого знесли вежу-точно невідомо, можливо вона стала замалою 
для нового водогону, який спорудили 1935 р.

1937 р. у Києві починають будувати Республіканський стадіон 
на схилі Черепанової гори. Величезна спортивна споруда 
зводилась якраз на місці колишньої Всеросійської промислової 
виставки (1913 р ). Унаслідок будівництва були зруйновані 
неокласичні корпуси, в яких власне розміщувалася експозиція вис
тавки з 29 травня до 15 жовтня 1913 р. Над проектуванням і зве
денням цих приміщень працювали зодчі Ф.Вишинський, 
М.Шехонін, В.Городецький та ін. Цікавий архітектурний ансамбль 
можна було б назвати “київським акрополем” через сильну схо
жість за формами і розташуванням на терасах гори з дав
ньогрецькими пам’ятниками. Шкода, що ці споруди, які 
символізували в архітектурі пік розквіту неокласицизму у Києві, 
не збереглися. Останні корпуси колишньої виставки знесено вже 
у 1977 р.

Некультове призначення споруди не врятувало її від знищення 
або перебудови. Починали діяти інші правила. Релігійність 
замінювалася буржуазністю з її неодмінними “представниками” і 
уособленням -  прибутковими будинками кінця XIX -  початку XX 
ст. Звісно, що руйнувати великі будинки радянська влада була не 
в змозі. Та й потреби такої не було. Вістря удару спрямували на 
фасади споруд. Надати їм нових “прогресивних” форм під виг

31 Огшсаниекиевского водопровода -К ., 1910. - С. 50
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лядом реконструкції було цілком 
реально. Взагалі, слово “реконст
рукція” у значенні перебудови будь- 
якої будівлі набуло чималої по
пулярності у передвоєнні роки. Гі- 
гантоманістичні та нездійсненні 
проекти з перебудови цілих майда
нів і районів міста поступились ве
ликій кількості перебудов конкрет
них споруд у центрі Києва. Не всі 
вони були вдалими. Деякі стали 

прямим нівеченням споруди. Така доля “реконструкції” спіткала 
один із найкрасивіших і найбільших прибуткових будинків міста - 
т. зв. дім Бендерського по вул. Великій Васильківській № 25 (тоді 
вул. Червоноармійська). Пишно оформлений будинок, який 
спорудили за проектом архітектора В.Городецького у 1897-1899 
рр. простояв до середини 30-х рр. без найменшого ремонту. Багаті 
оздоби споруди з часом просто опадали як осіннє листя. Будинок 
приходив у катастрофічний стан. Власті все-таки знайшли спосіб 
“врятувати” будівлю. Залишки ліплення були знищені повністю, а 
прекрасний дах з куполами -  розібраний. Від славної київської 
пам’ятки не залишилося майже нічого. Тільки колони (у яких на
віть спростили капітелі, замінивши пишні корінфські на більш 
суворі та лаконічні іонічні) залишились від попередніх прикрас 
будинку. Звичайно, таке відверте спотворення архітектурної 
пам’ятки було найнега- 
тивнішим застосуван
ням т. зв. реконструкції 
київських споруд. Ми не 
знаємо, хто проектував 
“перебудову” дому Бен
дерського, але хотілося б 
думати, що до цього не 
був причетний відомий 
архітектор, автор спору
ди Верховної Ради Ук
раїни -  В.Заболотний 
(1898-1962). Такі сумні Микільська пустинь.
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Споруда панорами “Гологофа” на Вшюдимирськіи гірці до 1917 р.
Не збереглася.

думки навіває його творіння -  будинок, що з ’явився під № 23-а у 
ті ж роки поруч із будинком Бендерського. Споруда Заболотного 
має майже ідентичну архітектуру “реконструйованого” сусіда.

Реконструкція не завжди полягала тільки у спрощенні дове
деного до жахливого стану фасаду споруди. Були спроби кар
динально змінити “обличчя” будівлі згідно із сучасними сти
лістичними уподобаннями. Пік таких перебудов старих будинків 
припав на середину 30-х рр. Важко пояснити причини, за якими 
обирали чергову “жертву реконструкції”. Більшість таких об’єктів 
була у задовільному стані перед перебудовою і не змінювала своїх 
розмірів внаслідок неї.

Найзначніші перебудови було здійснено у 30-х рр. на Хреща
тику. У 1935 р. був перебудований за проектом архітектора Н.Ше- 
хоніна будинок Радіотеатру на головній вулиці столиці під № 17. 
Досить цікавою є історія цієї будівлі. Зведена вона була 1877 р. за 
проектом архітекторів В.Сичугова та О.Шіле на гроші відомого 
київського цукрозаводчика А.М.Бродського. Підприємець мав 
намір влаштувати тут синагогу. Всередині споруда мала великі 
зали і ззовні виглядала саме як приміщення для громадських 
потреб. Стиль відповідно до призначення будівлі був мав
ританським (характерним для споруд синагог та будинків євреїв
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Михайлівська водонапірна 
вежа. Кінець XIX ст. Фото з 
фонду ЦДКФФАУ Публіку
ється вперше.

-  підприємців Києва). Міська дума, яка 
розташовувалася у споруді прямо нав
проти новобудови, не дозволила міль
йонеру здійснити своє бажання. Відтоді 
будівлю віддали в оренду під клуб 
міському Дворянському зібранню. Під
приємець Б.Семадені влаштував на 
першому поверсі популярну конди
терську. Цей заклад кияни називали не 
інакше, як “неофіційна київська біржа” 
(мабуть за те, що тут збиралося чимало 
підприємців та купців для укладання 
неофіційних угод). Чим не влаштовував 
будинок за своїми зовнішньо-художніми 
даними радянську владу -  сказати 
важко. Його перебудували, зберегши 
при цьому членіння фасаду. Споруда
одержала типові для довоєнної нео
класичної архітектури риси. Скульп

турні зображення, що символізували радянську музу театру та 
працівника радіо, зайняли свої місця у нішах фасаду на рівні дру
гого поверху.

Найбільшою і найзначнішою для Хрещатика і всього Києва 
стала реконструкція Будинку оборони, або як його називали до 
перероблення -  дому Слов’янського. Безперечно, історія зве
дення та існування цієї споруди втілює весь трагізм сучасної їй 
доби. Починалося все з того, що відомий російський співак і ди
ригент Д.Ар- 
г е н є в - С л о -
в я н с ь к и и ,  
який прожи
вав у Москві, 
вирішив пе
реїхати до Ки
єва. Велична 
споруда зво
дилась мет-
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р о м  ДЛЯ В И С- Хериторія Всеросійської промислової виставки. 1913 р.
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тупів його хо
ру та музично- 
м и о т е ц ь к о ї  
просвітницької 
роботи. Під 
час гастролей 
у місті там 
могли жити ві
домі артисти і 
митці. Проект 
великої чоти
риповерхової

Будинок Бендерського. Початок XX ст. споруди у 
псевдоросійсь-

кому стилі розробив архітектор М. Казанський. У 1891 р. на розі 
Хрещатика та Царської площі (Європейська площа) розпочалося 
будівництво. Невдовзі Слов’янський, який постійно роз’їжджав 
з гастролями, зіткнувся з проблемою коштів і продовжувати 
фінансувати будівництво більше не мав змоги. Недобудовану 
споруду продають у 1894 р. з аукціону княгині А. Абомелек, котра 
перепродає її у 1897 р. купцю Б.Н.Рабіновичу. Завершений ма
сивний будинок являв собою типовий псевдоросійський терем 
з казковими куполами та шатрами. Новий власник влаштував у 
буд и н ку [
квартири 
(для цього 
“дещо’' пе
репланував 
його все
р е д и н і ) ,  
ресторан.
У частині 
буди нку 
орендували 
приміщен
ня Війсь- 
ко в с з і (5 “ Колишній будинок Бендерського. 30-ті рр. XX ст. Фото з фонду 
рання, Ко- ЦДКФФАУ. Публікується вперше.
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мерційний клуб, поль
ське громадське това
риство “Огниво”, То
вариство взаємної до
помоги прикажчиків, 
бібліотека тощо.32 Мрії 
Д.Аргенєва-Слов’ян- 
ського про своєрідний 
культурно-мистецький 
центр потонули у морі 
зваженого практич
ного, капіталістичного

Будинок Дворянського клубу на Хрещатику, підходу ДО справи, але
кияни і надалі називали цей дім його ім’ям. Після революції у 
цьому приміщенні розміщувалися клуб “Радпрацівник”, губерн
ський комітет Спілки Робітничої Молоді та Дім оборони ім. Фрунзе.

У 1935 р. була проведена перша реконструкція споруди. За 
проектом архітектора П. Альошина були добудовані сходи, пробиті 
нові віконні пройоми тощо. Але основним результатом перебудови 
було зняття всіх шатрів з будинку, що, звичайно, вкрай зіпсувало 
його зовнішній вигляд. Будівля не додала, а втратила у монум
ентальності своїх форм. У такому абсолютно “жалюгідному” 
вигляді спору
да, звичайно, 
не влаштову
вала владу, яка 
намагалась пе
ретворити дім 
на твердиню  
в і й с ь к о в о г о

Споруда колишнього Дворянськго клубу (у 30-х рр. -Ра- 
діотеатр), перебудована у 1935 р. Фото з фонду 
ЦДКФФАУ. Публікується вперше.

вишколу ра
дянських гро
мадян. Було 
вирішено пов
ністю перебу
дувати дім, на- 
давши йому 
сучасних “про
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гресивних” рис. Тут 
нам слід було б зу
пинитися на пояснен
ні самої ролі Дому обо- 
рони, заради якого 
власне була розроб
лена реконструкція.
Треба сказати, що цей 
заклад відігравав дій
сно значну роль у то
гочасному суспільно-

колишній будинок Слов’янського (Дім оборо- му і політичному жит- 
ни) після реконструкції П.Альошина у 1935 р. ті всієї країни. Серед 
Фото і фонду ЦДКФФАУ. основних завдань ді
яльності Дому були “пропаганда серед населення ідеї про 
необхідність підсилення обороноспроможності країни, масова 
пропаганда військових знань серед трудящих міста і села”^ . 
Будинок оборони займався підготовкою для підприємств, шкіл, 
радгоспів кваліфікованих інструкторів військової справи і 
оборонних кадрів. Тут провадили т. зв. військово-наукову та 
винахідницьку роботу, тобто займалися в аеро-, мото-, стрілецьких 
та інших 
клубах .
Я к щ о  
пригада
ти дра
матичну і 
н а в і т ь ,  
трагічну 
ситуацію 
в країні та 
у світі то
го часу,
то можна д ім оборони після реконструкції АЛінецького. Фото з фонду 
зрозумі- ЦДКФФАУ.

32 Ковалинський В. Меценаты Киева. -  К., 1995.
33 Дім оборони // Соціалістичний Київ. -  1936. -  № 4. -  С. 36.
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ти, що місце, відведене для діяльності такого роду закладів, було 
одним із найважливіших у військово-тоталітарному режимі 
Й.Сталіна. І новий фасад Дому якнайвиразніше підійшов до 
смислового та функціонального навантаження споруди. Суворий, 
стриманий декор (в основному у вигляді радянської геральдики), 
башта на розі, що надавала будівлі вигляду танку -  все під
креслювало призначення об’єкта. Насправді, треба віддати 
належне архітекторові А.Лінецькому, який розробив проект 
реконструкції, який дійсно створив оригінальний образ, що досить 
вдало охоплював перспективу Хрещатика, пл. III Інтернаціоналу 
(Європейська пл.) та вул. Кірова (тепер вул. М.Грушевського). Ми 
не хочемо принижувати художню цінність споруди А.Лінецького, 
але й творіння М.Казанського заслуговувало на збереження.

За проектом А.Лінецького у співдружності з І.Ільїнським та
С.Томашевою був реконструйований у 1936 р. найвідоміший і 
найдорожчий на початку XX ст. київський “Ґранд-готель”, що 
стояв по вул. Хрещатик, 22. Велика споруда готелю одержала 
досить-таки стримано декорований фасад у стилі Відродження, 
що, однак, не суперечило попередній стилістичній обробці 
будинку. 1934 р. розпочалась перебудова кінотеатру ім. С.В.Ко- 
сіора (до революції “Роте фане”). У 1936 р. архітектори А.Не- 
допака, А.Тандетник та інженер А.Попов розробили проект 
наступної черги перебудови кінотеатру, зокрема зводили новий 
аван-вестибюль. У цьому ж році за проектом архітектора Л.Го- 
реліка реконструювали наріжний будинок по вул. Хрещатик і 
Лютеранській. До революції він належав “потомственному по
четному гражданину” С.Біску. У ньому містився популярний у киян 
магазин Людмера.

Життя новозведених або реконструйованих у 30-ті рр. 
споруд часто було також не довговічним. Деякі з них зводили 
тільки начорно і одразу ж розбирали через те, що вони “не 
відповідали вимогам архітектурно-планувального порядку”. 
Так сталося з великим Будинком книги, спорудженим у 1930- 
1935 рр. архітектором М.Холостенком, на розі вул. Леніна 
та Хрещатика. Незавершену споруду було знесено у 1936 р. 
Натомість за проектом архітектора Щусєва почали зводити 
приміщення ЦУМу. Тоді ж на Хрещатику розібрали і рекон
струйований у 1932 р. будинок під № 43, який до 1917 р. на

87



лежав купцю І.Кальфу.
Н евипадково саме Хрещ атик став місцем численних 

реконструкцій і перебудов у 30-х рр. Після 1934 р. це була головна 
вулиця республіки і необхідно було надати їй “належного” вигляду. 
Намагаючись “підігнати” хрещатицькі малоповерхові будинки під 
своїх багатоповерхових сусідів, їх надбудовували не зовсім вдало. 
Під час надбудови і реконструкції триповерхової споруди під № 
12 був повністю знищений попередній фасад. Практично була 
зруйнована не дуже цінна, але досить красива неоренесансна 
будівля кінця XIX ст. Натомість з ’явився монстр, який віддалено 
нагадував архітектуру (у цілком спрощених рисах) сусідніх шести- 
семиповерхових будинків банків і трестів, зведених у 1915-1916 
рр. Новозведена будівля сильно відрізнялася від дореволюційних 
своїми грубими і недоладними формами.

Серед “необхідних” заходів із реконструкції київських будівель 
було усунення з їх фасадів “міщанських за духом” скульптур. Зникли 
скульптурні зображення з будинку, де містився до 1917 р. Перший 
об’єднаний банк, на розі Хрещатика (тоді вул. Воровського) та 
вул. Карла Маркса (тепер вул. архітектора В.Городецького). 
“Спрощується” таким же чином фасад колишнього будинку купця
А.Г.Сироткіна, збудованого у 1900 р. за проектом архітектора 
К.Ф.Піймана, на розі вул. Короленка (Володимирської) та 
Свердлова (Прорізної). Зникають ступінчасті “щипці”34 на 
величезному будинку Б.Мороза, який стоїть на розі вул. Во
лодимирської та Л.Толстого. Унаслідок численних “ремонтів” 
втрачені деякі деталі фасаду та каріатиди біля входу будинку 
Терещенків по вул. Терещенківській, 9 (архітектор В Ніколаєв, 
1884). Зараз у цьому приміщенні розташовується Музей ро
сійського мистецтва.

Найсумнішим і найстрашнішим було те, що подібні акти 
вандалізму схвалювалися і віталися пресою: “... кращі вулиці міс
та буквально спотворені навмисне банькатими, до смішного 
недоладними вишками на дахах. Кричущим неподобством є і дві 
величезні кулі -  чайники на будинку супроти Андріївської

34 Верхня частина фасаду у формі кута чи сходів. Частина архітектури готики 
та бароко, використовувалась в еклектичній та модерновій архітектурі початку 
XX сг.



церкви...”35 Під такі схвальні акомпанементи радянської преси 
зникли ажурні куполи та вежі з прибуткового будинку на 
Андріївському узвозі, 34, що був зведений у 1900-1901 рр. 
архітекторами О.Хойнацьким та М.Вишневським для домо
власниці Є.Столяренко.

Так, невблаганні й трагічні 20-30-ті рр. стали періодом і жор
стокого перелому в ідеологічному сприйнятті архітектурної 
спадщини попередніх століть. Знищено було все те, що, здавалося, 
існуватиме віками. Київ визнавався як місто, в якому до 30-х рр. 
нашого століття майже не було створено нічого, хоча б трохи 
вартого уваги мистецтвознавця. Оригінальні приклади ар
хітектури останніх передреволюційних десятиріч трактувалися як 
потворні та були приречені на повне зруйнування або перебудову. 
Реконструкція міста, яка мала на меті не створення нових 
прекрасних споруд, а знищення старих, які не “відповідали” 
потребам нової соціалістичної столиці, звичайно стала не 
найвдалішим періодом у забудові Києва. На щастя, не були втілені 
численні проекти, які б нанесли непоправної шкоди місту. 
Поранена і спотворена столиця ще зберігала свій колишній блиск 
і пишноту, хоч і змарнілу за роки “перших п’ятирічок”. У такому 
стані підійшов Київ до своєї Голгофи XX ст. -  другої світової вій
ни.

4

35 Гиляров С., Моргилевский Н. Вывести архитектурные бородавки // 
Архитектурная газета. -1935. -  23 апреля. -  С. 4.
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4. ТРАГЕДІЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Історія воєн XX ст. дає нам досить багато жахливих і трагічних 

прикладів руйнування європейських міст -  столиць, культурних 
та промислових центрів. Уперше світова громадськість за
мислилась над долею свого мистецького надбання, архітектурних 
пам’яток під час і після кривавої першої світової війни. За роки 
цієї бездумної бойні чимало шедеврів зодчества світового значення 
було безжалісно зруйновано. Найбільш тяжкою втратою для всієї 
європейської культурної спадщини було знищення чудового і 
величного Реймського собору у Франції. Один з найбільших 
середньовічних готичних храмів, який був закладений 1211 р., 
бомбардувався протягом 1914-1918 рр., він зазнав 300 прямих 
влучень. Після війни споруду відтворили. Сьогодні собор є 
пам’ятником не тільки зодчим минулих сторіч, але й архітекторам- 
реставраторам новітнього часу.

Трагічними були руйнування у Європі під час другої світової 
війни. Не окремі будівлі, а цілі міста були стерті з лиця землі: 
Дрезден, Берлін, Варшава, Роттердам, Мінськ, Харків... Цей 
сумний мартиролог можна продовжувати довго. Київ уповні 
розділив жахливу долю визначних культурних і промислових 
центрів континенту. Характер руйнування Києва особливо вражає 
нас своїм цинізмом. Не всі європейські міста, які постраждали за 
часів війни, зазнали руйнувань унаслідок власне боїв. Більшість із 
них стали жертвами бомбардувань з повітря (Дрезден -  авіацією 
союзників або Роттердам -  авіацією Німеччини). Інші -  нав
мисно спланованих акцій із висадження у повітря всього 
історичного ядра (наприклад, Варшава). “Потреби”, як це не 
жахливо звучить, у такому тотальному нищенні міста не було. 
Такі руйнування в основному носили ідеологічний і про- 
пагандистсько-залякувальний характер. Усім цим випадкам була 
притаманна одна характерна риса -  руйнували завжди війська 
армії противника. І тільки Київ та деякі інші українські центри були 
зруйновані своїми ж “захисниками”.

Довгий час радянська історіографія та пропаганда ствер
джували, що центр нашої столиці був спалений військами вер
махту після вступу їх до міста 19 вересня 1941 р. Абсурдність такого 
твердження навіть не піддавалася сумніву. Навіщо новим во
лодарям найбільшого міста загарбаної країни, захопленого без
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значних руйнувань, знищувати найкрасивішу його частину? “Віч
не” перебування їх тут, як гадали самі загарбники, не викликало 
сумнівів. Це взагалі суперечило і славнозвісній хазяйновитості 
бюргерів. Логіка ж радянського військового командування про- 
сліджується добре: окупанти після приходу в місто займають най
кращі приміщення, які, звичайно, знаходяться на центральній 
вулиці. Вона і була замінована перед відступом Червоної Армії з 
Києва. Розрахунок виправдався на всі 100%. Німці зайняли низку 
споруд на Хрещатику. Комендатуру розмістили в наріжному 
будинку № 28 по вул. Хрещатик та вул. Свердлова (у ньому до 
1917 р. знаходилося 1 Російське страхове товариство), штаб -  у 
“Ґранд-готелі”. Для високих чинів вермахту та СС тут же влаш
тували квартири.

Пізніше виявилося, що заміновані були не тільки споруди 
на Хрещатику. Вибухівку залишили в приміщеннях на вул. Карла 
Маркса (цирк Крутікова), вул. 25-річчя Жовтня (Інститутська) 
(будинок Ґінзбурга), вул. Пушкінській, Володимирській (колишній 
Педагогічний музей). Серед замінованих опинилися приміщення 
ВУЦВК (тепер Верховна Рада), Софійський собор, Успенська 
лаврська церква та багато іншого. Пекельні пристрої були- 
приведені в дію невдовзі після зайняття міста окупаційними 
військами. У місті були також залишені диверсанти-підпільники, 
які мали організовувати підпали та вибухи в центрі Києва.

Німці, мабуть, не сподівалися, що відступаючі підготували їм 
такі “сюрпризи”. “Облюбувавши” центр міста, нацисти активно 
обживалися. Недовго тішилися окупанти осінніми барвами на 
чудовій і спокійній вулиці Хрещатик... Недовго Київ зберігав свій 
тривожний спокій.

На п’ятий день окупації, 24 вересня, пролунали потужні 
вибухи у споруді колишнього 1 Російського страхового 
товариства. Великий чотириповерховий наріжний будинок з 
мансардами і вежами було споруджено 1903 р. за проектом 
архітектора В .Городецького. Споруда була однією з не
багатьох, яка своєю монументальністю і якістю виконання не 
поступалася кращим зразкам архітектури європейських столиць. 
Чудове творіння видатного, обдарованого зодчого від сили вибуху 
розкололося навпіл. У ту ж мить прогриміли вибухи, які вщент 
зруйнували поштамт (Хрещатик, 26), який здавна “оселився” на
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головній вулиці. Споруда для поштового відділення та телеграфу 
стояла на цьому місці з 1856 р. До 1914 р. приміщенням для 
поштамту служив особняк СМоловинського, який було зведено у 
кінці ХУІІІ ст. у стилі класицизму. Невеликий триповерховий 
будинок з двома флігелями, що стояли поруч, знесли саме перед 
першою світовою війною для побудови на тому місці приміщення 
нової пошти. Утілити цей проект, як і багато інших, не вдалося 
через відомі події 1914-1920 рр. Нова споруда поштамту з ’явилася 
тут лише у 1936-1941 рр. (архітектори В.Осьмак та С.Германович 
створили великий будинок у типовому стилі передвоєнних років), 
щоб відразу і загинути в ті жахливі вересневі дні.

Один за одним вибухали будівлі Радіотеатру, “Ґранд-готелю” 
та багатьох інших хрещатицьких споруд. Серед замінованих бу
динків на Хрещатику було і приміщення біржі (на розі вул. 25 
Жовтня (Інститутська) і Хрещатик). Ошатну двоповерхову споруду 
в стилі неоренесанс з витонченими ліпними прикрасами було 
зведено 1883 р. за проектом архітектора Г.Шлейфера. У 1891 р. 
зодчий дещо добудовує будинок з боку вул. Інститутської та з дво
ру. На першому поверсі біржі комерсанти орендували місця під 
свої магазини, у яких продавали антикваріат та ін. Зал зібрань тут 
вважався одним з найкращих у Києві. Після революції 1917 р. у 
приміщенні розташовувався спочатку трест легкої промисловості, 
а потім, перед війною, Клуб інженерів і техніків м. Києва. Дана 
споруда біржі була не першою у місті. У 1873 р. на вул. Інс
титутській, 7 було зведено перше спеціальне приміщення для біржі 
за проектом не менш славетного архітектора О.ІПіле. Можна собі 
уявити, якими темпами розвивалися капіталістичні відносини в 
Києві в той час, якщо вже через десять років будинок виявився 
замалим для цієї установи. Ця споруда першої біржі, на щастя, 
збереглася до наших часів, і зараз у ній розміщується клуб Кабінету 
Міністрів.

Ущент зруйнували вибухи й найкрасивіші споруди на прилеглих 
до Хрещатика вулиць. На найфешенебельнішій з них -  колишній 
Миколаївській (у 1941 р. вул. Карла Маркса, зараз вул. Архітектора 
В.Городецького) було підірвано приміщення легендарного цирку 
дресирувальника Крутікова. Унікальну архітектурну пам’ятку 
було споруджено 1903 р. видатним зодчим Е.Брадтманом. На той 
час київський цирк був одним з найбільших у Європі. Зовнішній
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вигляд споруди мав риси високохудожнього віденського модерну, 
стилю, який починав завойовувати серця киян на початку XX ст. 
Упродовж своєї недовгої історії цирк був свідком не тільки роз
важальних заходів, що проводилися в місті. Тут 29 квітня 1918 р. 
відбулося урочисте проголошення гетьманом П.Скоропадського. 
Зазначимо, що руїни цієї пам’ятки простояли, мабуть, найдовше з 
усіх скалічених війною київських споруд. Вони нагадували про 
жахливу сторінку в історії міста аж до початку 60-х рр. Тільки 1964 
р. тут за проектом архітекторів А.Добровольського, А.Косенката 
В.Созанського звели приміщення кінотеатру “Україна”.

Несамовитої сили вибух зруйнував і найвідоміший та най
більший житловий будинок у Києві -  так званий дім Ґінзбурга, 
який стояв по вул. 25-го Жовтня (Інститутській) № 16-18. Спо
руду в 12 поверхів було зведено 1912 р. за проектом одеського 
архітектора Ф.Троупянського, який “спеціалізувався” на побудові 
високоповерхових об’єктів у Києві та інших містах України.36 
Велетень-хмарочос нараховував близько 90 квартир і 500 кімнат. 
Належав будинок найзаможнішому київському будівельному 
підрядчику Л.Гінзбургу, який водночас був і найбільшим міським 
домовласником. Споруда була уособленням стрімкого розвитку і 
розквіту Києва початку XX ст., флагманом передової будівельної 
технології, гордістю міста. Поруч із зведеним будинком ЛГінзбург 
планував спорудити ще один “хмарочос”, проект якого розробив 
той же Ф.Троупянський, але задум втілено не було. Після другої 
світової війни руїни будинку були знесені, а натомість у 1959-1966 
рр. за проектом архітекторів А. Добровольського, Б.Приймака,
B.Созанського та інших звели шістнадцятиповерхову споруду 
готелю “Москва”. Кияни вже звикли до цього досить “дивного” 
будинку, якому бракує логічного завершення, характерного для 
сталінських хмарочосів. Така незавершеність стала ще одним 
прикладом брутального втручання державного чиновництва в 
процес будівництва.37

Вибухали споруди і по інший бік Хрещатика. По вул. Прорізній

36 Серед творінь Федора Абрамовича варто згадати зведений у тому ж 1912 
р. на розі вулиці Пушкінської та Бібіківського бульвару семиповерховий готель 
“Панас” (тепер “Україна”).

37 Милецкий А.М ., Толочмо П.П. Парк-музей “Древний Киев”. -  К., 1989. -
C. 29.
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(тоді вул. Свердлова) був висаджений колишній особняк Зайцева 
-  унікальної краси споруда, зведена у 80-х рр. XIX ст. у 
мавританському стилі. За правління ПСкоропадського в особняку 
розміщувався Український Національний Клуб. За радянської вла
ди тут до 1927 р. був єврейський клуб “Комфон”, а після того -  
Дім учених. Оскільки цей будинок був наріжним, то пожежі від 
нього розповсюдилися і наПушкінську, і на Прорізну.

Потужні вибухи, що пролунали в центрі міста, спричинили 
великі пожежі, які тривали з 24 по 29 вересня. Підпільники Ки
єва на чолі з І.Кудрею організовували підпали в районі центру38. 
Унаслідок цієї колосальної пожежі майже повністю була знищена 
забудова Хрещатика, наполовину вул. Прорізної, вул. Архітектора 
Городецького, частково - вул. Лютеранської, вул. В.Грушевського, 
вулиць Інститутської, Ольгінської, Заньковецької та ін. Так 
загинули найвідоміші і найпопулярніші на початку XX ст. київські 
вулиці. Що ж конкретно буЛо знищено полум’ям восени 1941 р.

Найбільше дісталося тієї осені Хрещатику. Легендарна київська 
вулиця майже вся пішла в небуття, забравши із собою частину 
нашої історії та культури. Чимало рядків присвячували Хрещатику 
поети і письменники, чимало складали про нього пісень, ма
лювали картин. Це дійсно було серце Києва. Кияни завжди ніжно 
любили цю вулицю. Будівельний бум кінця XIX -  початку XX ст. 
надав Хрещатику, як і всім київським вулицям, свого неповтор
ного архітектурного обличчя. Правда, не всі сучасники його за
будови схвально відгукувалися про те, що зводилося на вулиці. 
Численні путівники по місту7, що видані в той час, переконували 
киян та гостей міста, що на Хрещатику неможливо знайти майже 
жодної споруди, вартої на увагу з погляду архітектури.39 Можливо, 
автори тих видань і були праві, розмірковуючи таку часи, коли не 
існувало ще типової забудови радянського гатунку. Звичайно, на 
головній вулиці було багато пересічних будівель, що не виділялися 
особливими художніми якостями, але чи багато високохудожніх 
споруд на сьогоднішньому Хрещатику? З початку “освоєння” 
вулиці (кінець XVIII -  початок XIX ст.) до 40-х рр. XX ст. вона 
забудовувалася, звичайно, за індивідуальними проектами (на від

38ГеврикТ. Втрачені архітектурні пам'ятки Києва. -Нью-Йорк;К., 1991. -С .

"ЯщевскяйЧ. А. Путеводигель по г. Києву. -  К., 1913. -  С. 82.
39.
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міну від проекту відбудови вулиці, розробленого і втіленого після 
другої світової війни, де характер забудови вирішувався в єдиному 
стилерому й ансамблевому ключі). Так, тут з ’явилася велика 
кількість цікавих споруд різних епох і стилів. Класицистичні 
особняки та споруди середини XIX ст., еклектичні прибуткові 
будинки кінця XIX ст., великі конструктивістські будівлі банків 
початку XX ст., приклади радянської архітектури 30-х рр. Уп
родовж десятиріч споруди по вулиці розбудовувалися, надбу
довувалися і перебудовувалися. Цим пояснюється можлива хи
мерність деяких будинків, де поєдналися стилі 50-х, 80-х рр. XIX 
ст., 10-х рр. XX ст. Цим і приваблював Хрещатик; тут намагалися 
звести споруди у всі часи його розвитку.

Будинок колишнього І Російського страхового товариства. 30-ті рр. XX ст.
Серед багатьох споруд, знищених пожежею на Хрещатику 24- 

29 вересня, можна назвати згадуваний раніше Дім оборони. 
Випалений кістяк його було розібрано по війні. Наступним за 
номером був будинок, що до 1917 р. належав німецькому під
даному В.Детерінгу. Це була типова чотириповерхова споруда з 
непотинькованим фасадом і прикрасами в дусі “цегельного” стилю 
кінця XIX ст., що копіювали зразки ренесансу. До 20-30-х рр. бу
динок прикрашали два куполи по лівому і правому краях фасаду 
Зараз територію садиби Детерінга займає готель “Дніпро”. Слід 
за цим будинком йшов будинок за№  5, зведений у 1929-1930 рр.
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Квартал Хрещатика між Майданом Незалежності та вул. Про
різною (“Ґранд-готель” та поштамт) незадовго до початку Великої 
Вітчизняної війни.

(про нього ми вже розповідали), який постраждав від пожежі, 
але зберігся до наших днів через те, що при його будівництві замість 
численних дерев’яних конструкцій використовували залізо
бетонні. Наступні декілька будинків з цього боку, що згоріли восени 
1941 р., не відзначалися особливими монументальними формами. 
Усі вони являли собою синтез архітектури 50-х і 70-х рр. XIX ст. 
їх невелика (один-три поверхи) висота і неголослива історія по
будови та призначення залишила ці споруди малодослідженими і 
такими, що, на думку мистецтвознавців, не становили культурної

§ -

Руїни цього ж кварталу в 1943 р. Фото з фонду ЦДКФФАУ.
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Споруда “Ґранд-готелю” після вибуху в 1941 р. на Хрещатику;
цінності. Проте ці будівлі заслуговують на те, щоб бути згаданими 
як оригінальні пам'ятки переходової доби архітектурного 
мистецтва від класицизму до еклектики40 другої половини XIX 
ст. Характерним у цьому плані був будинок Я.Бернера № 7, 
зведений у формах класицизму саме в 50-ті рр. У 1874 р. новий 
господар придбав двоповерхову споруду у попереднього її 
власника О .П рото- 
занова і одразу ж над
будовує третій поверх 
за проектом архітек
тора М.Юргенса. Но
вий поверх уже по
мітно відрізнявся від 
попередніх двох і зас
відчував помітну зміну 
стилістичних уподо
бань київських зодчих 
та домовласників.
Схожим за історією та

Споруда біржі.

40 Еклектика -  від грецького екіекїїко (той. що вибирає або здатний вибрати). 
В архітектурі кінця XIX -  початку XX ст. означала сміливе поєднання усіх без 
винятку стилів попередніх епох.
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архітектурою був і будинок 
К.Гінтера та В.Малець- 
кого, який стояв поруч з 
попереднім. До 1885 р. це 
був звииайний провінційний 
класичний особняк, який 
надбудували за проектом 
архітектора Р.Тустановсь- 
кого. Характерно, що над
будова споруди була вит
римана в старому стилі. За
вершував квартал будинок 
нової біржі. Навпроти, через 
вул. Інститутську (до 1944 
вул. 25-го Жовтня) стояв не-

Київський цирк Крутікова. „показний, повністю позбав
лений декору чотириповерховий будинок. Він належав колись 
“почесній потомственій громадянці” Г.Поповій, а перед цим -  
М.Бродській. Уперше будинок (тоді ще триповерховий) з’явився 
тут 1873 р. Саме тоді архітектор О.ПІіле звів його для тогочас
ного власника садиби -  купця Я.А.Скловського.

За № 17 знаходився Радіотеатр, про який вже йшлося. За ним 
стояв невеликий, але симпатичний будинок № 19. Спочатку 
двоповерхова споруда була зведена на початку 70-х рр. XIX ст. 
Як більшість хрещатицьких будівель, вона була пізніше перебу
дована і надбудована. Респектабельного еклектичного вбрання 
будинку надав у 1874 р. 
архітектор О.Шіле. До 
1917 р. його фасад ще 
зазнавав змін. Господа
рем садиби був пан 
Густав Зейдель, який 
влаштував у приміщен
ні відому всім киянам 
аптеку.

Наступна споруда 
по непарному боку ву-

. г  „ Руїни циркулиці була однією з наи-
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пишніших та най
красивіших на 
всьому Хрещатику 
та прилеглих ву
лицях. Чотирипо
верховий будинок 
наріжний з вул. 
Миколаївською  
був виконаний у 
стилі необароко- 
рококо. Мало яка 
будівля могла кон
курувати з цією за 
насиченістю деко-

Дванадцятиповерховий будинок Ґінзбурга. Фото з ру, що наслідував 
фонду ЦДКФФАУ. Публікується вперше. форми палацової
архітектури ХУІІІ-ХІХ ст. Києва та Санкт-Петербурга. Цей 
чудовий прибутковий будинок, зведений на початку 1870-х рр., 
належав бельгійському підданому Карлу Пастелю -  одному з най
більших домовласників на Хрещатику і прилеглих вулицях.

Протягом другої половини XIX -  початку XX ст. Хрещатик 
перетворився на своєрідне фінансове серце Києва. Вітчизняний 
та зарубіжний капітал “не залишався байдужим” до його 
центральних вулиць. Хрещатик був відомий своїми численними 
спорудами банків та 
різного роду комер
ційних установ. Саме 
ці будинки становили 
головну окрасу вулиці, 
створювали неповтор
ні враження, які закар
бувалися у пам’яті лю
дей аж до нашого часу.
Шкода, що ми не може
мо сьогодні споглядати 
необарокову споруду
О б єднаного півден- руїни будинку Ґінзбурга в 1943 р. Фото з фонду 
норосійського проми- ЦДКФФАУ. Публікується вперше.
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слового бан
ку, яка з 1898 
р. стояла на 
розі з вул. Ми
колаївською. 
Разом з бу
динком К.Па- 
стеля будівля 
банку служи
ла своєрідни
ми пропіле-

Будинок вчених (колишній особняк Зайцева) у 30-х рр. ями до най- 
XX ст.Фото з фонду ЦДКФФАУ. Публікується вперше, вишуканішої
вулиці міста, яка сьогодні має назву архітектора В.Городецького.
Ці два будинки були улюбленими об’єктами для фото- і кінозйомок
художників дореволюційного та передвоєнного Києва.

Своєю привабливістю  зачаровувала ще одна споруда 
комерційного призначення — будинок Страхового товариства 
“Росія”. Він розташовувався під № 25, нараховував усього три 
поверхи, але мав дуже велику протяжність. Історія цієї споруди 
починається з 1884 р., коли Мартин Штифлер будує у своїй садибі 
на Хрещатику велику триповерхову витягнуту споруду за 
проектом архітектора А.Краусса. Цегельні прикраси, непо- 
тинькований фасад надавали будинку досить пересічного вигляду. 
Так би й стояла ця споруда з невиразним обличчям далі, якби її 
не викупило у 
пана Штифлера 
страхове това
риство “Росія” 
за незбагненну 
ціну -  1500000 
руб. Історія не 
зберегла нам 
ім’я таланови
того автора ре
конструкції бу
динку. Із сірої 
непомітної бу

Спалений Дім оборони. 1943 р. Фото з фонду 
ЦДКФФАУ.
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дівлі споруда пере
творилася на спра
вжній шедевр ек
лектичної архітек
тури Києва. Витон
чено декорований із 
особливим застосу
ванням елементів 
ренесансу дім міг 
стати окрасою будь- 
якого європейсь
кого міста. На пер
шому поверсі бу
динку містилися 
численні магазини, 
відомий кінотеатр 

“Експрес”, який за радянських часів одержав прозаїчну назву 
“Друге держкіно”. Пожежа 1941 р. не змилостивилась над пер
линою Хрещатика. Дерев’яні перекриття дали швидко охопити 
вогнем всю споруду і вона загинула.

Досить цікавим був великий чотириповерховий прибутковий 
дім № 27. Це був єдиний приклад віденського модерну на 
центральній вулиці міста. Історія забудови цієї садиби починається 
із середини XIX ст. -  з типового двоповерхового будинку з оз
наками кла-

•  •

сицизму. її 
в л а с н ик о м 
був купець 
М.Богадищ.
У 1871 р. він 
надбудовує і 
р о з ш и р ю є  
флігель, який 
знаходився у 
дворі та з'єд
нувався га
лереями з 
г о л о в н и м

Приклад забудови Хрещатика в середині XIX ст. Будинок 
Я.Бернера. Проект з Державного архіву м. Києва. Публікується 
вперше.
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Зразок типової київської архітектури кінця XIX ст. 
Колишній будинок Детерінга на Хрещатику. 30-ті 
рр. XX ст. Фото з фонду ЦДКФФАУ. Публікується 
вперше.
що орендували приміщення. Тут же був



домом. Проект цієї “величезної” п’ятиповерхової споруди 
розробив молодший з Беретті -  Олександр. Минув час, і у садиби 
з ’явився новий господар -  К.Пастель. На його замовлення 
архітектор В.Ніколаєв надбудовує два поверхи над головним 
будинком. Пізніше його фасад було перероблено згідно з новою 
модною течією -  модерн.

Серед споруд радянської доби на Хрещатику, що були знищені 
пожежею 1941 р., варто згадати і житловий будинок №29 Будів
ництво його розпочато було 1941 р. як черговий етап поступової 
реконструкції магістралі, він став останнім об’єктом, що спо

руджували 
на вулиці до 
війни. За за
думом ар
х і т е к т о р а  
И.Каракіса, 
п’ятиповер
хова будівля 
мала стати 
однією з 
найбільших 
на Хрещати
ку. Архітек-

_  тура будинку
Проект чергової перебудови дому Г.Зейделя. Архітектор
О.ШІле, 1874 р. З фонду ДАМК.' бУЛа Ц1кавИМ

зразком пе
реходу до нових стильових підходів у радянському зодчестві кінця 
30-х -  початку 40-х рр. Тут уже відсутня помпезність і надуманість 
форм, кидається в очі стриманість декору та непотиньковані 
фасади. Споруда не була завершена: війну (а з нею і свою загибель) 
вона зустріла в чорновому вигляді41.

Завершував квартал невеличкий двоповерховий будинок 
М.Попова, який набув рис неоренесансу за проектом архітектора 
В. Ніколаєва після пожежі 1893 р. Він був дуже типовим для 
забудови Хрещатика на межі сторіч. Подібним був будинок № 23,

41 У Києві все ж збереглися приклади подібної переходової архітектури, 
зокрема житловий будинок архітектора О. Смика, що був збудований 1937 
р. на бульварі Т.Шевченка, 58.



-

що теж на початку віку належав сім’ї Попових, після них садибою 
володіла дружина генерал-майора Баскакова -  Ольга Миколаївна. 
Ця двоповерхова споруда носила такі ж характерні ознаки 
архітектурної еклектики з перевагою ренесансу та бароко, як і 
попередня. Будинок № 33 теж мало чим відрізнявся від описаних. 
Він зведений у кінці XIX ст. на замовлення М.Дегтєрьова і 
відобразив смаки та уподобання нової буржуазії. Після смерті 
мільйонера, згщно з його заповітом, цей дім (як і деякі інші його 
споруди на Хрещатику) був переданий у власність міста. 
Безумовно, такого роду будинки пішли б під знос для зведення

Колишній прибутковий будинок К.Пастеля на розі Хрещатика та 
Миколаївської (Карла Маркса) у 30-ті рр. XX ст. Фото з фонду 
ЦДКФФАУ.

нових багатоповерхових ще за царських часів, планувалося їх 
розібрати з цією ж метою і за радянської влади.

Останній квартал непарного Хрещатика між вул. Лютерансь
кою та Бессарабською площею мав декілька цікавих пам’яток ар
хітектури кінця XIX -  початку XX ст. Серед загиблих у вогні спо
руд виділявся триповерховий торговий дім на розі з вул. Люте
ранською, який до революції належав С.Біску (зведено за про
ектом архітектора Е.Шлейфера 1885 р ). Цікаву з гостроверхим 
завершенням споруду капітально реконструювали за проектом
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архітектора Л.Горелікау 30-х рр., надбудувавши ще один поверх. 
У такому вигляді будинок і згорів у 1941 р.

Безперечно, цікавою за архітектурою була і споруда готелю 
“Національ”, яка замикала вулицю і другим своїм фасадом 
виходила на Бессарабську площу. Побудований архітектором 
В.Ніколаєвим 1876 р. готель вирізнявся оригінальністю форм. 
Наголос робився на чотириповерховому розі споруди, на про-

Будинок Об’єднаного південноросійського промислового балку.

тивагу трьом, що дивилися на Хрещатик та Бессарабку. Таким 
чином зодчий дуже вдало підкреслив та архітектурно вирішив 
важливу розв’язку центральних вулиць міста. Деякий час, на зламі 
століть, готель належав домовласнику І.Зейферту.

Загалом, поміж малоповерхової забудови кварталу виділялося 
декілька три-, чотириповерхових споруд: будинок № 41 (колишній 
дім Дегтєрьова), № 39 (домовласниці В.Клуг), № 45 (купця 
І.Неєзе). Споруди мали типове еклектичне оформлення, 
притаманне архітектурі Києва кінця минулого сторіччя. Над 
зведенням цих будинків працювали такі архітектори: А.Краусс 
(садиба №39 мадам Клуг, 1875-1886 рр ); В.Ніколаєв (три
поверховий будинок № 43 дійсного статського радника 
Вархаловського, апізніше купцяІ.Каліфа, 1881-1885 рр., будинок 
№ 35 Є.Лінниченко, 1876 р ); А.Хойнацький (споруди в садибі 
АЛінниченко № 37, 1876 р.) та ін.
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Руйнівні наслідки пожежі 24-29 вересня 1941 р. були значно 
меншими на протилежному правому боці Хрещатика. На щастя, 
залишилися непошкодженими цілих два квартали: перший -  від 
Європейської площі (у 1941 р. — пл. ІП Інтернаціоналу) до Думсь
кої пл. (тепер Майдан Незалежності) і останній -  від вул. Богдана 
Хмельницького (Фундуклеївська, Леніна) до бульвару Т.Шевченка 
(Бібіковський бульвар). Споруди, поглинуті вогнем, були зразками 
різних періодів стилевих напрямків у забудові Хрещатика (подібно 
лівому боку вулиці). Одним із найстарших за віком був будинок 
на розі з Думською площею (пл. Калініна у 30-ті рр.) № 20. Звели 
його у 50-ті рр. минулого віку за проектом одного з Беретті. Буди-

Руїни на місцях наріжних будинків по вулицях Хрещатик та Карла 
Маркса в 1944 р. Фото з фонду ЦДКФФАУ Публікується вперше.

нок мав типові риси провінційного класицизму без найменшого 
натяку на пишність декору. Споруда мала всього три поверхи, але 
довжина її була досить великою. Перед 1917 р. він належав
В.Ейсману. Вогонь знищив сувору за формами і оздобленням 
споруду “Ґранд-готелю”. Згоріли численні допоміжні готельні 
будівлі. Серед них виділявся чудовий скляний зимовий сад, 
зведений 1899 р. за проектом архітектора А.Краусса власницею 
комплексу мадам О. Дьяковою. На згарища перетворилась споруда 
поштамту, яка знаходилася між готелем та спорудою І Російського 
страхового товариства.

З дореволюційної забудови кварталу між вул. Прорізною та вул.
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Богдана Хмельницького залишилася тільки одна будівля колиш
нього Російського банку для зовнішньої торгівлі № 32 (1913, арх. 
Ф.Лідваль). Найстаріша сьогодні споруда кварталу на початку сто
ліття була тут наймолодшою. У кінці 60-х pp. минулого сторіччя 
на розі з вулицею Прорізною виріс двоповерховий будинок № 30. 
Витончений вигляд, професійне і охайне виконання оздоблень 
помітно відрізняли споруду від решти провінційності мало
поверхових будівель Хрещатика. Новий власник садиби І.Зейферт 
вирішив у 1875 р. надбудувати дім. Проект надбудови розробив
В.Ніколаєв, надавши споруді монументальних завершених форм. 
З того часу тут розмістився готель “De France” .

Найбільшою популярністю у киян у цьому довоєнному кварталі 
користувалося приміщення пасажу Ждановського (№ 34).

Будинок № 25 по вул. Хрещатик. 30-ті pp. XX ст. Фото з фонду
НДІТІАМ. Публікується вперше.

Численні магазини, кінотеатр “Шанцер”, готель, перукарня робили 
його багатолюдним. Сама триповерхова будівля у формі типового 
для такого роду споруд курдонера не являла ніякої художньої цін
ності. Непотиньковані фасади обліпили “ширпотребні” прикраси, 
які виготовлялися на потоці київськими підприємцями для 
оздоблення міських новобудов. Гак, найяскравіший зразок “ар
хітектури київських підрядчиків" демонстрував перевагу 
комерційного зиску від приміщення над його естетичною красою.

З-поміж усіх споруд вирізнявся колишній будинок М.Дег-

106



тєрьова (№ 38). Тут гармонія 
не порушувалася недолад
ними штампованими прик- 
расами. Досить великий дім 
був спочатку зведений у квітні 
1877 р. за проектом В.Ніко- 
лаєва як триповерховий. Уже 
через два місяці господар ви
рішує реконструювати споруду. 
Все той же В.Ніколаєв надбу
довує четвертий поверх, тинь
кує стіни, удосконалює декор 
фасаду у стилі необароко. У 
новозбудованому приміщенні 
розташувався готель ”Бель- 
вью”. Цю будівлю, так само як

Руїни модернового будинку № 27 по й інші, місто одержало в спа- 
вул. Хрещатик у 1943 р. Фото з фонду док після смерті заможного 
ЦДКФФАУ. Публікується вперше. домовласника

Решта будинків цього кварталу являли собою споруди, зведені 
в 70-80-х рр. XIX ст. Зовнішньо вони не відрізнялися особливими 
художніми якостями, хоч і були цікавими як пам’ятки будівельної 
культури тієї доби.

Не менш тяжкими були втрати пам’яток архітектури і на су
сідніх з Хрещатиком 
вулицях. Миколаївська,
Карла Маркса, Архі
тектора Городецького -  
це три назви однієї ки
ївської вулиці, яка на 
початку нашого віку 
асоціювалась з розкіш
шю і респектабельніс
тю. З 1894 р., відколи 
почали власне забудо
вувати новопроведену 
вулицю, до 1917 р. тут 
з’явився новий, по-єв-

Недобудований будинок № 29 по вул. Хре- 
щатик архітектора И.Каракіса у 1944 р. Фото 
з фонду ЦДКФФАУ. Публікується вперше.
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ропейському багатий і пишний куточок міста. Висотні будинки з 
вишуканими прикрасами, дорогі магазини, театри, клуби, цирк, 
готель, контори компаній -  все це наповнювало елітарністю життя 
Миколаївської. Навіть Хрещатик не міг змагатися за красою та 
багатством з його юною сусідкою. Той, хто потрапляв до Мико-

Одна з багатьох малоповерхових споруд на довоєнному Хре
щатику. Будинок № 23, який належав до 1917 р. О.Баскаковій. 
Фого з фонду ЦДКФФАУ. Публікується вперше.

лаївської з Хрещатика через своєрідну пишну “браму” -  наріжні 
будинки К.Пастеля та Об’єднаного південноросійського про
мислового банку, міг сподіватися на таку пишноту й далі. Спо
дівання не були марні. Одразу ж за будинком Пастеля стояла дов
железна споруда Російського товариства страхування капі
талів “Жизнь” (№ 3). Три поверхи цього будинку були настільки 
багато декоровані, що він здавався казковим. Безумовно, зодчих 
-  творців цього комплексу надихала стара французька архітектура 
ХУІІ-ХУІІІ ст. Споруда практично вся вигоріла в 1941 р. та її ро
зібрали, звівши на тому місці концертний зал київської консерваторії 
в суворому сталінському класицизмі.

По сусідству з “Жизнью” була споруда, яка вже з часів свого 
зведення стала легендою вулиці й усього міста -  готель “Конти
ненталь”. Один з найдорожчих київських готелів виріс тут 1897 
р. Його творці -  відомі забудовники вул. Миколаївської -  архі
тектори Е.Брадтман і П.Шлейфер. Красивій споруді “поталанило”
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більше, ніж попереднім: 
вона згоріла, але не була 
знесена. У 1955-1958 рр.

Континен-КОЛИШ НІМ

таль” реконструюють під 
навчальне приміщення 
консерватори. Звичайно, 
зараз це далеко вже не 
той витончено декоро
ваний будинок, але й 
сьогодні спрощений фа
сад зберігає залишки ко
лишньої величі.

Не обминуло “щастя” і 
багатоповерхової спору
ди під № 9 -  колишнього 
прибуткового будинку 
Л.Ґінзбурга (1900 р., ар
хітектор П.Ш лейфер). 
Споруда повністю ви
горіла зсередини і її, мож
ливо, теж знесли б. Бу
дівлі “поталанило”: її не

Зруйнована у 1941 р. споруда магазину на 
розі вул. Енгельса (Лютеранської) та Хре
щатика. Фото з фонду ЦДКФФАУ. Публі
кується вперше.
розібрали, а відремонтували. Після ремонту виявились втра
ченими три складні куполи, що логічно завершували фасад дому. 
Треба відзначити, що більшість будинків Миколаївської по війні 
все ж відреставрували.

Значно постраждала в трагічному вересні 1941 р. і сусідка 
Миколаївської -  вулиця Мерингівська ( з  1937 по 1944 рр. -  вул.
А.Фердоусі, зараз вул. М.Заньковецької). Із пам’яток архітектури, 
що були зруйновані тієї осені, можна назвати споруду колишнього 
кафешантана “Аполло” (№ 8). Будинок спорудили при забудові 
новопрокладених у 1894-1895 рр. у колишній садибі професора 
М Ф.Мерінга вулиць -  Миколаївської, Мерингівської, Нової (вул. 
Станіславського) та Ольгінської. Автор проекту і власник будинку 
-  архітектор Г.Шлейфер. У своїй черговій роботі зодчий і цього 
разу не зрадив своєму стилю. Триповерховий будинок був щедро 
декорований у дусі еклектичної архітектури Києва. Деякий час у
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Зруйнований квартал Хрещатика між вул. Енгельса та Бессарабською 
площею. 1944 р. Фото з фонду ЦДКФФАУ.

цьому приміщенні розташовувався дворянський клуб. У 1918 р. 
тут був Державний драматичний театр, а у 1919 р. - Театр музич
ної драми. З 30-х рр. по 1941 р. у споруді знаходився Театр Київ
ського військового округу. Військовість незабаром торкнулася і зов
нішнього вигляду будинку. Перед головним входом було зроблено 
прибудову з використанням барельєфів з історії Червоної Армії,

Будинок № 20 по вул. Хрещатик у 30-ті рр. XX ст. Зруйнований 
1941 р. Публікується вперше.
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по краях поставлено скульптури червоноармійців. Спалений 
“Аполло” знесли після війни і зараз на тому місці пустка, лише у 
дворі виріс у 50-х рр. жилий будинок з типовими рисами 
повоєнної радянської архітектури.

Зруйновані будинки Хрещатика, Миколаївської і Мерингівської 
після війни замінили нові споруди. На місці ж знищеної забудови 
вул. Інститутської вже не було зведено нічого. Лише готель “Мос
ква” стоїть зараз приблизно там, де був дванадцятиповерховий 
будинок Гінзбурга. Майже половину цієї вулиці, що веде з 
Хрещатика до Липок, було спалено в 1941 р. Перша половина 
Інститутської мала до початку війни малоповерхову забудову, 
поволі (у міру просування в бік Липок) поверховість споруд зрос-

Старий Пасаж на Хрещатику в 30-ті рр. Зруйнований 1941 р.

тала. До того ж ми мусимо говорити лише про правий бік вулиці, 
оскільки лівий був практично позбавлений (до вулиці Ольгінсь- 
кої) будинків по червоній лінії. Тільки інститут шляхетних дівчат 
(нині Міжнародний центр культури та мистецтва), якому і 
зобов’язана вулиця сьогоднішньою назвою, стоїть з 1842 р. 
(архітектор В .Б ерет) на крутих схилах, у значній віддаленості від 
самої дороги. Ізольованість палацу не врятувала його від долі 
решти споруд центру міста. Будівлю було спалено також, але 1952- 
1958 рр. -  реконструйовано. Прибудови не зіпсували вигляд спо-
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руди, хоч дещо И ЗМ1- 

-. нили його.
Єдиною спору

дою, що стояла на 
значному відрізку лі
вого боку Інститут
ської по червоній лінії 
(не враховуючи нової 
біржі), був будинок 
Київського відділен
ня (^.-Петербурзько
го між народного

Центральна частина фасаду будинку № 38 після банку ( №3). Цю дво- 
перебудови за проектом В.Ніколаєва у липні поверхову споруду  
1877 р. Фото з фонду ДАМК. зв еден о  1888  р. за
проектом маловідомого сьогодні архітектора (його повне звання 
-  Інженер сполучень, Колезький асесор) Абрагамсона. Це була 
красива будівля зі спокійними монументальними рисами, 
виконана у стилі неоренесанс. Хоч приміщення банку і не 
постраждало сильно від пожежі, його все одно знесли після війни 
через те, що споруда “не вписувалася” у нову перспективу 
забудови Хрещатика та Інститутської (тоді вулиця Жовтневої

\ і і *Ш  ̂ •? • • т  і  : > І •; **< «

Початок вул. Карла Маркса у 1944 р. (руїни будинку колишнього 
страхового товариства “Жизнь”)



революції).
Вулиця Інститутська до 1917 р. була відома своїми комер

ційними закладами: банками, біржами тощо. Одним із таких було 
Київське кредитове товариство, двоповерховий будинок під 
№ 6 для якого звели 1893 р. за проектом зодчого В.Ніколаєва. 
Зруйнований дім, як і більшість споруд Києва того часу, мав фор
ми архітектури відродження та класицизму. Архітектор В.Ніколаєв 
був автором й інших двох будинків на початку вулиці, власницею 
яких стала М.А. Бродська. Перший з них, двоповерховий, по
будований у 1891 р., орендувала для своєї контори чи магазину 
компанія “Смідт і К °”. Назва фірми виднілася на аттику42 бу
динку. Наступного року Бродська зводить у своїй садибі за № 2- 
4 ще один, цього разу триповерховий особняк. Споруда була 
прикладом типової особнякової архітектури Києва на зламі сторіч 
і відповідала смакам заможної частини городян. Чимало подібних 
за архітектурою будівель мав Київ на початку XX ст. Невпинна 
розбудова міста, потреба в багатоповерховому будівництві зали
шила таких будинків до 1941 р. досить небагато. Війназвела цю 
кількість до мінімуму. Вогонь знищив багато цікавих три-чотири- 
поверхових споруд по Інститутській, над зведенням яких працю
вали кращі архітектори міста: В.Ніколаєв, Г.Шлейфер, М.Клугта 
ін. По війні всю цю зруйновану ділянку вулиці розчистили і за
лишили незабудованою з метою створення величного майдану з 
пам’ятниками більшовицьким вождям.43.

Зовсім по-іншому вчинили з не менш поруйнованою вул.
Лютеранською (30-40-і рр. XIX ст. - вул. Графська, Лютеранська,

• •

з 1863 р. - Анненківська, з 1919 по 1992 рр. - вул. Ф.Енгельса). її 
взагалі “перекрили” з боку Хрещатика, звівши в період відбудови 
величезний жилий дім. Споруда закрила собою всю перспективу 
на Лютеранську, і тепер лише арка посеред будівлі вказує на місце, 
де вулиці “перехрещуються”. Після такого перепланування була 
закрита для огляду вся живописність Лютеранської з боку 
Хрещатика.

Колись тут було дуже людно і жваво. Багато людей приходило

42 Стінка над карнизом, прикрашена рельєфом або написом.
43 Одразу ж після війни на центральному майдані столиці планували постави

ти пам’ятник І.Сталіну. Пізніше його місце на проекті, а згодом і на площі зайняв 
пам’ятник ВЛеніну
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Готель “Континенталь” на вул. Карла Маркса, спалений восени 
1941 р. Фото з фонду ЦДКФФАУ. Публікується вперше.

на ріг Лютеранської з Хрещатиком за покупками в колишній ма
газин Людмера. На протилежному боці, у триповерховому 
будинку М.Попова (№ 3), була дуже популярна “Варшавська 
кав’ярня”. Від обох споруд лишилися після осені 1941 р. лише 
спогади і фотознімки обгорілих руїн.

Будинок Київського Театру військового округу (вул. Мерингівська, 
8), зруйнований восени 1941 р. (колишній кафешантан “Аполло”). 
Фото з фонду ЦДКФФАУ. Публікується вперше.
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Проект будинку для Київського відділення Санкт- 
Петербурзького міжнародного банку на вул. Інститут
ській. З фонду ДАМК.

До 1941 р. 
Лютеранська 
являла собою 
вулицю, де 
невеликі, але 
вишукані осо
бняки межу
вали з висо- 
коповерховими 
прибутковими 
б уд и н кам и . 
Більш ість з 
них, на щастя, 
зб е р е гл а с я , 
але й багато

загинуло того року. Зго
рів чотириповерховий 
дім відомого київського 
підприємця М.Когена 
(№ 4), який було зведено 
1895 р. за проектом  
В.Ніколаєва. Споруда 
була виконана у мав
ританському стилі. Се
ред приватних особ
няків, знищених поже
жею, виділявся будинок 
Є.Штільмана по Лю
теранській, 12. Споруд
жено його було 1896 р. 
за проектом цивільного 
інженера О.Кривоше- 
єва. Були зруйновані й 
інші невеликі прибуткові 
будинки та особняки, що 
гармонійно вписува
лися у крутий і хви-

Будинок колишнього Київського кредитово
го товариства по вул. Інститутській. 30-ті рр. 
XX ст. Фото з фонду ЦДКФФАУ.
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лястий підйом вулиці.
Не уникнула перепланування й інша вулиця, яка виривається 

від Хрещатика під гору -  Прорізна. Вона, на відміну від усіх 
попередніх, являла собою до 1941 р. пряму магістраль -  коридор 
зі щільною і багатоповерховою (в основному дореволюційною) 
забудовою. Втрати Прорізної (з 50-х рр. XIX ст. — Мартинівська, 
Золотохрещатицька, з 60-х рр. XIX ст. -  Васильчиківська, Прорізна, 
з 1919 по 1990 рр. -  вул. Свердлова) під час пожежі 24-29 вересня 
були колосальними. Практично трохи більше нижньої половини 
вулиці було зруйновано. Вогонь залишив тільки деякі пам’ятки 
архітектури у верхньому кварталі. Довжелезні язики полум’я 
безперешкодно, швидко перекинулись з району будинку наріжного 
з Хрещатиком, охопивши весь правий бік Прорізної. Першим 
вигорів й обвалився п’ятиповерховий прибутковий дім, що 
належав І Російському страховому товариству (1903), контори 
якого знаходилися поруч. Наступною жертвою вогню став ком
плекс споруд Музичного училища. Найстаршу будівлю ком
плексу звели за проектом архітектора О.ІПіле 1874 р. Двопо
верховий з мансардами дім у стилі французької палацової 
архітектури XVII ст. спорудили не по червоній лінії, а в глибині 
вулиці, що надавало будинку більшої монументальності. 
Утворений при цьому провулок назвали відповідно -  Музичний. 
У 1910 р. архітектор В.Ніколаєв, не порушивши стиля пам’ятки, 
прибудував до споруди по два крила з кожного боку. Тоді ж за 
проектом цього зодчого перед входом до училища був вста
новлений бюст композитора М .Глінки (після повоєнної 
реконструкції вулиці перенесений до Першотравневого парку). За 
радянської влади, у 1935 р., у Музичному провулку споруджують 
за проектом И. Каракіса велику чотириповерхову будівлю музич
ної школи. Ця досить цікава пам’ятка неокласицистично- 
конструктивістської архітектури 30-х рр. теж була зруйнована. Був 
знищений і сусідній з музичною школою п’ятиповерховий при
бутковий будинок Н.Голієвської (№ 8), споруджений 1907 р. за 
проектом архітектора В.Осьмакау формах італійського неорене- 
сансу. У ньому розміщувався київський ломбард.

Стильова архітектурна строкатість Прорізної в 1941 р. невбла
ганно пожиралася вогнем і перетворювалася на єдине згарище. 
Згоріли: величезні будинки в дусі еклектики (прибутковий дім
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№ 16 С.Іофе, що у 1910 р. 
перебудували з триповер
хового на шестиповерховий 
за проектом архітектора 
Олтаржевського); не менш 
монументальний модер
новий “хмарочос” (№ 18-а 
М осаковського); неви
разні малоповерхові спо
руди кінця XIX -  початку 
XX ст. (триповерховий  
будинок О.Бетулинської, 
що був зведений 1881 р. за 

_ проектом П.Спарро; буди-Будинок М.Бродської на вул. Інститут-
ській. Архітектор В.Ніколаєв. 1892 р. Пу- нок Г.Цельтнера, збу-
блікується вперше. дований за проектом
А.Краусса на початку 80-х pp. минулого віку) тощо.

Великі прибуткові будинки виросли на межі століть на сусідній 
з Прорізною -  Пушкінській вулиці. Більша частина з них збере
глася до наших днів, хоч і знаходиться зараз у занедбаному стані. 
Вогонь 1941 р. дістався і цього району. Було знищено декілька 
багатоповерхових споруд. Серед них п’ятиповерховий прибут
ковий дім № 6 О. Вовка До кінця XIX ст тут стояв триповер
ховий будинок з простими формами без натяку на оригінальність. 
Архітектор А.Краусс у 1900 р. надбудовує на замовлення домо
власника ще два
поверхи і увінчує 
споруду двома ку
полами. Зодчий 
надав будинку 
справді оригіналь
ного еклектичного 
вигляду і м ону
ментальних форм. 
Тоді ж у дворі са
диби Краусс звів і 
флігель на чотири

Будинок у садибі М.Бродської по вул. Інститутсь
кій, архітектор В.Ніколаєв, 1891 р. З фонду ДАМК. 

поверхи з ажур- Публікується вперше.
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ним куполом.
У 1950-х рр. квартал вулиці Прорізної вище Пушкінської 

забудували по червоній лінії великими, облицьованими кахлем, 
спорудами з характерними ознаками необарокової архітектури 
СІПА 20-х рр. Нижче Пушкінської розташували будівлі у формах 
українського бароко на рівні, де стояло Музичне училище. 
Незважаючи на деяку своєрідність радянської забудови Прорізної, 
її цінність дещо втрачається через те, що будинки правого боку 
практично повторюють архітектуру протилежного боку. Так, ма
буть, радянські зодчі прагнули створити єдиний монументальний 
ансамбль, але позбавили вулицю її первісної “спонтанності”, “непе- 
редбаченості”, коли кожний новий дім пропонував оглядачеві нову 
форму, нове обличчя, нову архітектуру.

Повоєнні архітектори після знищення центру Києва, дійсно 
одержали чудову “нагоду” поексперементувати з новими формами 
та принципами містобудівництва. Іноді нова забудова гідно 
замінювала попередню, іноді була навіть краще. Проте часто нові 
споруди не могли компенсувати втраченої естетики дорево
люційної архітектури. Яскравий тому приклад -  відновлення 
зруйнованої частини вул. Грушевського (частина колишньої 
Олександрівської, що з 1919 по 1934 рр. мала назву вул. Револю
ції, а з 1934 до початку 1990-х рр. -  вул. Кірова). Можливо, ця 
вулиця в цілому найменше постраждала від вогню та вибухів 
восени 1941 р. Трагедія в тому, що знищеними були одні з 
найбільших і найпримітніших споруд у кварталі (від Європейської 
площі до Музейного провулка). Один із двох зруйнованих тут 
багатоповерхових прибуткових будинків (п’ятиповерховий дім 
швейцарського підданого П.Бонадурера, № 47) дійсно вражав 
своїми розмірами.' Він мало чим відрізнявся від великої кількості 
зведених у кінці XIX ст. споруд т. зв. цегельного стилю, в якому 
штамповані алебастрові та гіпсові прикраси розташовувалися на 
непотинькованому фасаді без певної логіки і сув’язі. В той же час, 
зведений на цьому місці будинок, в яшму зараз розміщуються секції 
Академії наук України та відома книгарня “Наукова думка”, взагалі 
позбавлений індивідуальності та носить відбиток доби боротьби 
в архітектурі з “надмірностями” другої половини 50-х рр. І вже 
ніяк не можна порівнювати з цією післявоєнною спорудою
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зведений у 1914 р. (архітектор 
Геллер44) шестиповерховий при
бутковий будинок під № 45. Він 
був зразком високого модерну, що 
набув свого розквіту в Києві перед 
першою світовою війною. Мону
ментальність споруди, довер
шеність форм і чудова пластика 
ставили її в один ряд з най
кращими пам’ятками архітектури 
міста на зламі сторіч. Усі ці уні
кальні та пересічні споруди цен
тру Києва за декілька днів осені 
1941 р. перетворилися на обвуг-

Будинок М.Когена по вул. Люте- лен* скелети.
райській. Архітектор В.Ніколаев, На очах окупантів місто, яке
1895 р. мало стати центром нової квітучої
колонії, перетворилося на руїни. Нацисти шаленіли від люті через 
неспроможність ліквідувати пожежі, вибухи та тих, хто їх 
спричиняє. Натомість, за розпорядженням коменданта Києва 
генерал-майора Ебергардта та вищих чинів СС, починаються 
масові розстріли киян- 
заручників у відповідь на 
терористичні акти під
пільників. Першими же
ртвами фашистів стали 
євреї міста, 35000 з яких 
було знищено вже 29-30 
вересня у зловісному 
Бабиному Яру. Сто за- 
ручників-киян було роз
стріляно 22 жовтня.

Незважаючи на це,
більшовицькі диверсії не
припинялися Через МІ- Особняк Є.Штільмана на вул. Лютеранській. 
  - „ _ .. Архітектор О.Кривошеєв, 1896 р.сяць після грандіозної у у и

44 Авторство цього будинку остаточно не з’ясоване, однак деякі архівні 
документи підтверджують те, що він був зведений саме цим архітектором.
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Один із зруйнованих восени 1941 р. будинків по вул. Лютеранській 
(Енгельса, 5). Фото з фонду ЦДКФФАУ. Публікується вперше.

пожежі центру, вранці 1 листопада 1941 р. спалахнуло приміщення 
колишньої М іської думи. Пожежу не дозволили гасити. Німці 
побоювались, що будинок заміновано.

Визначну пам’ятку київського містобудування, яка простояла 
65 років, злизав вогонь. Спорудили Думу за проектом О.ІПіле на 
Хрещатицькому майдані (тепер Майдан Незалежності) у 1876 р.

Руїни на вул. Енгельса (Лютеранській) після пожежі 1941 р.
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Площа одразу після будівництва одержала назву Думської. Будинок 
у плані мав вигляд підкови, був двоповерховим з боків і три
поверховим у центрі, без особливого декору з непотинькованими 
фасадами. Прикрашала споруду тільки невеличка вежа з 
годинником і фігурою архістратига Михаїла на шпилі. Перші 
поверхи будівлі зайняли одразу ж підприємці під свої магазини. З 
1876 по 1880 рр. у приміщенні Думи була рисувальна школа 
відомого на всю Європу художника М.Мурашка (1844-1909 рр.). 
Глибоко провінційний вигляд будинку постійно не влаштовував 
гласних (депутатів) і міське керівництво. Порівняно ж з новітніми 
велетнями, породженими “будівельною лихоманкою” кінця XIX 
ст., споруда дійсно виглядала зовсім не респектабельно. Міська 
управа в 1899 р. висуває вимогу про збільшення приміщення 
Думи. Пропонувалося потинькувати фасади, прикрасити їх 
ліпниною і добудувати третій поверх над бічними крилами. Після 
реконструкції зовнішній вигляд споруди змінився досить відчутно. 
Тепер вона дійсно нагадувала головний будинок великого 
європейського міста. Стіни прикрасили необарокові ліпні деталі, 
з’явився третій поверх, правда, це дещо зіпсувало композиційну 
структуру будівлі. Міське керівництво не забувало час від часу 
ремонтувати свою резиденцію. Один з найбільших ремонтів з 
невеликими прибудовами у дворах споруди провели 1907 р., на

Музична школа в Музичному провулку. Архітектор ИКаракас.



що витратили 9872 
руб. і 24 коп. За ра
дянської влади в бу
динку також знахо
дилися органи місь
кого управління: об
ласний виконком, 
обком і міськком пар
тії.

Велика кількість 
деревини, що вико
ристовувалася при 
будівництві та ре
монтах, “згубила” 
споруду Думи та по
ловину споруд самої 
площі Калініна (ту її 
частину, що ближче 
до вул. Грінченка).
Вони зайнялися і зго- 

•  •

Будинок № 8 по вул. Прорізній. 30-ті рр. XX ст. Р1ЛИ> як Сірники.  
Зруйнований 1941 р. Публікується вперше. Більшість забудов
складали старі дво-триповерхові будинки середини минулого сто
ліття (крім одного п’ятиповерхового дому, зведеного в 30-ті рр. 
XX ст., що теж був зруйнований). До жахливої картини 
спустошеного центру Києва додався ще один трагічний штрих.

Якими ж були втрати центру міста від вибухів та пожеж 
1941 р.? Загалом тієї осені у місті згоріло 324 споруди, з яких лише 
56 (17%) могли бути відбудованими.45 Сотні киян були страчені 
після кожного випадку підпалу або іншої диверсії.46 Чого ж 
домоглися радянські підпільники та військові своїми діями, крім 
жахливих втрат серед мирного населення? Абсолютно нічого, бо 
неможна вважати декілька сот загиблих службовців вермахту 
виправданням смерті тисяч заручників та знищення історичної 
спадщини міста.

45Матушевич А.О. Хрещатик. -  К., 1950.
46Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. -  Париж; Нью-Йорк; 

Львів. 1993.-С . 169.
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Здавалося, місто 
звикло до постійних 
вибухів і пожеж, руй
нування восени 1941 р. 
Горіли приміщ ення 
Верховної Ради УРСР, 
музею Леніна (колиш
ній Педагогічний му
зей) та інші споруди. 
Подія ж, що сталася З 
листопада 1941 р., увій
шла в історію нашого 
міста і всієї країни як 
одна з найтрагічніших 
за всю війну. У повітря 
було висаджено уні
кальну пам’ятку укра
їнського зодчества XI- 
ХУІП ст. - Успенський 
собор Києво-Печер-

г „ V іе тт ~ - ської лаври. Було зни-Будинок № 18 по вул. Прорізній, зруйнований г  -
1941 р. Фото з фонду ЦДКФФАУ. Публі- ЩЄНО одну 3 головних 
кується вперше. святинь нашого наро
ду. Зникла пам’ятка всесвітнього значення, рівної за красою якій 
не було у Європі.

Свій початок церква Успіння бере ще з 1073-1078 рр., коли в 
центрі Печерського монастиря постав величний храм, виконаний 
у романсько-візантійському стилі, що панував тоді в руській 
архітектурі. Храм часто руйнували орди чужинців, землетруси і 
пожежі. До 1941 р. собор дійшов далеко не таким, яким його 
бачили в період Київської Русі. Упродовж сторіч суворі стіни за
знавали багатьох прибудов. Стриманий аскетичний середньовіч
ний декор фасадів замінювався на ренесансне та барокове 
оздоблення. З ’являлися нові бані з позолоченими куполами. 
Остаточно зовнішній вигляд семикупольного храму сформувався 
під час реконструкції 1723-1729 рр. після пожежі 1718 р. Тоді 
споруда й одержала свій пишний бароковий фасад, нові настінні 
розписи всередині. Завдяки своїй довгій історії зведення, церква
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являла собою глибоко 
індивідуальну за пла
ном, не схожу на інші 
храми споруду. Собор 
можна було б назвати 
гімном українському 
бароко, де проявився 
весь геній нашого на
роду, його філософія і 
система світогляду. 
Після 1729 р. аж до 
початку XX ст. роз
писи собору понов
лювали, дещо зміню
вали фасад малими і 
недоладними прибу
довами, які суттєво не 
позначилися на ви
гляді пам’ятки.

Про етапи пере-
Будинок№ 16 повул. Прорізній. Зруйновано 1941 будов Успенського со- 
р. Фото з фонду ЦДКФФАУ. Публікується вперше, бору, цінні скарби ук

раїнської культури, що
зберігалися в ньому (унікальні різьблені з позолотою іконостаси, 
надгробки
іменитих не- 
б іж ч и к ів ,  
похованих
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Будинок О.Вовка по вул, Пушкінській. З фондів ДАМК.

тут, церков
не начиння 
тощо) мож
на було зав
жди прочи
тати у бага
тьох радян
ських довід
никах. Про 
що ці довід-
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Будинок № 47 по вул. Кірова. 30-ті рр, XX ст. Зруйновано 1941 р.
Фото з фонду ЦДКФФАУ.

%• •

ники неохоче розповідали, так це про історію знищення церкви. 
Зазначалося тільки, що собор був підірваний гітлерівцями, а на
грабоване з нього та всієї лаври вивезено до Німеччини.47 Лише 
в кінці 80-х -  на початку 90-х рр. широкому загалові стала відома 
інша версія загибелі храму. Знищення пам’ятки, згідно з цією 
версією, було скоєно радянськими підпільниками та агентами

      V-* ________

НКВД з метою вбивства президента Словаччини И.Тіссо та ви
соких військових чинів Вермахту. Керівник маріонеткової країни- 
сателіта Німеччини в другій світовій війні, перебуваючи у Києві, 
мав оглянути 
Печерську лав
ру. Під час зна
ходження Тіссо 
в Успенській 
церкві і пови
нен був спра
цювати вибу
ховий прист
рій. Вибух, як 
відомо, стався

З листопада Міська дума. Початок XX ст.

47 Киев: Энциклопедический справочник. -  К., 1985. -С . 658.
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1941 р. близько 14.30.
  К-# ____

Територію ЛаврижИ.Тіс- 
со покинув ще о 12.30. Що
це? Грубий прорахунок 
радянських агентів? Мож
ливо й таке. Ті, хто на
полягає на версії про зни
щення собору німцями, 
наводять документи, де 
подаються висловлюван
ня райхскомісара України 
Е.Коха щодо необхідності 
нищити будь-які прояви 
національної свідомості у

  населення окупованих
Площа Калініна (колишня Думська) у ЗО- територій. Саме як один із 
ті рр. XX ст. Фото з фонду ЦДКФФАУ.
Публікується вперше зах0дів 3 придушення на

ціонального відродження
в Україні, ліквідації символу давньої культури українців, можливо, 
і був підірваний Успенський храм.48 Відомо точно -  нацисти не 
дуже засмучувались з приводу загибелі пам’ятки.49

Останнім часом у пресі з ’явилося чимало публікацій, де 
наводяться пе
реконливі до
кази того, що 
Успенський со
бор, так само як 
і Софія та ба
гато інших уні
кальних пам’я
ток зодчества 
Києва, було за- 
міновано перед ^  
відступом Чер

ньої Думи у 1944 р. Фото з фонду

48Кот С. Загибель Успенського собору: версії...//Хроніка 2000. -  1997. — 
Вип. 17-18.-С . 351.

4<> Косик В. Уіфаїна і Німеччина у Другій світовій війні. Париж; Нью-Йорк' 
Львів. 1993.-С . 262.
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воної Армії з міста.50 Беручи до уваги, що центр Києва (як і Хар
кова) був замінований і висаджений радянськими підпільниками, 
то факт того, що головні культові споруди міста могли бути теж 
використані більшовиками як смертельна пастка для німців, не 
викликає сумніву. У цій трагічній історії ще досить багато таєм
ниць. Безумовно їх слід розкрити.

Сьогодні постає завдання відбудови церкви Успіння. Загибель 
спричинено трагедією українського народу, який опинився під 
перехресним вогнем двох диктаторських режимів, що ненавиділи

Успенський собор Києво-Печерської лаври. Початок XX ст. Фото 
з фонду ЦДКФФАУ.

Україну по-рівному. Відродження святині символізувало б 
перемогу свободолюбивого духу України в тяжкій постійній бо
ротьбі за її існування і процвітання. Проект відбудови собору в 
тому вигляді, в якому він зберігся до початку XX ст., був затверд
жений у 1984 р. Насправді ж роботи майже не велися. Уже 7 
вересня 1991 р. Кабінет Міністрів незалежної України ухвалив

0Кулиняк Д. Хто мінував собори? // Соц. культура. -  1990. -  № 6.
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постанову ‘Про відтво
рення Успенського собору 
в м. Києві”. Так почалася, 
хочеться вірити, історія 
справжнього відродження 
святині. Визначено вже і 
термін закінчення рестав
раційних робіт -  2001 р.

Автор цієї книги схи
ляється до думки, що храм 
на Печерську було по-вар- 
варськи зруйновано біль
шовиками. У свою чергу 
невіглаством було б спи
сувати усі руйнування Ки
єва часів другої світової 
війни на комуністів. Не 
варто забувати, що і німці, 
відступаючи в 1943 р., 
сплюндрували теж  чи
мало київських пам’яток 
архітектури та культури. 
Виконуючи наказ фюрера 

від 7 вересня 1943 р., нацисти руйнували всі промислові та 
культурні об’єкти на територіях, що залишалися окупаційними 
військами. На початку листопада 1943 р. фашисти, залишаючи 
Київ, підпалили весь центр міста, що ще не згорів. Цього разу 
палали вулиці Короленка (Володимирська), Червоноармійська 
(Велика Васильківська), Саксаганського (Марііно-Благовіщенська), 
Горького (до 1919 р. — Кузнечна, до 1936 -  Пролетарська, нині 
офіційно перейменована на вул. Антоновича) та багато інших. 
Імовірно, якби восени 1941 р. радянські підпільники не висадили
у повітря Хрещатик та прилеглі до нього вулиці, то це зробили б 
німці восени 1943 р.

Більших руйнувань додали бомбардування авіації та артилерії, 
вуличні листопадові бої в Києві. Мешканці міста вже гасили 
пожежі, коли до міста ввійшли частини Червоної Армії. Київ являв 
собою страхітливу картину згарища. До руїн 1941 р. додалися
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спотворені вогнем споруди університету, який німці спалили до
щенту при відступі, та великих житлових будинків на центральних 
вулицях міста. Більшість споруд, що постраждало від тих пожеж, 
було відремонтовано та існують і зараз. У вогні осені 1943 р. 
загинули деякі унікальні київські пам’ятки початку нашого сторіччя. 
Найбільш цінною серед них безумовно був будинок архітектора 
П.Альошина на Софійському майдані. Свій семиповерховий 
прибутковий дім Альошин звів 1914 р. Унікальність будівлі -  в ї ї

с свинятковій стильовій раритетності -єдиному прикладі українсь
кого необароко в дореволюційній київській архітектурі.

Парадокс київського зодчества початку XX ст. -  серед розмаїття 
будь-яких напрямів і стилів саме українському необароко, що орієн
тувалося на пам’ятки архітектури Києва, Чернігова, Полтави та 
інших міст лівобережжя ХУІІ-ХУШ ст., місця не знайшлося. Єди
ний представник цього забутого до того часу стилю з’явився у 
доречному місці -  між двома бароковими пам’ятками Софійським 
та Михайлівським Золотоверхими соборами. Архітектор П. Альо
шин не брав участі в дискусіях на шпальтах українських видань 
“Сяйво”, “Украинская жизнь” та інших, де обговорювалося пи
тання про ідею, форми та зміст нового національного стилю. 
Зодчий просто створив видатний монумент відродженій культурі 
нашої країни, споруду, яка, хоч і ненадовго, стала однією з най-
п р и м ітн і- 
шиху місті. 
Після зруй- 
н у в а н н я 
б а г а т ь о х  
культових 
споруд Ки
єва в 30-х 
рр. дім Аль- 
ошина став 
єдиним, в 
оформленні 
якого збе- 
реглися де
які харак
терні для

яШШ

Зруйнований будинок архітектора П.Альошина на Софі
йській площі. Фото з фонду ЦДКФФАУ. Публікується 
вперше.
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Будинок на розі вулиць Саксаганського (Маріїно-Благовіщенської) та 
Червоноармійської (Великої Васильківської) у 30-х рр. XX ст. 
Зруйновано 1943 р. Фото з фонду ЦДКФФАУ. Публікується вперше.

київських соборів XVIII ст. деталі фасадів. Хоч і “підроблені”, але 
вони все ж давали уяву про характер ліпних прикрас Військово- 
Микільського, Братського та інших соборів міста51. Перед 
відступом з Києва нацисти підірвали будинок і спалили його. Після 
війни рештки споруди пристосували під два окремих будинки, 
що, на відміну від їх попередника, абсолютно не приваблюють 
своїм зовнішнім виглядом і не доповнюють органічно комплекси 
Софійського майдану сьогодні.

Ще більш непоказний-типовий будинок-коробка, спорудже
ний на місці зруйнованого 1943 р. наріжного будинку по вулицях 
Саксаганського та Червоноармійській, 45. До 1917 р. чотирипо
верховий прибутковий будинок, що стояв на цьому місці з кінця 
XIX ст., належав домовласнику Севастьянову. Великі й виразні 
цегляні прикраси споруди були майстерно виконані в дусі псев- 
доросійської архітектури. Деякий час після розчищення руїн тут 
знаходився дуже популярний дерев’яний цирк. У 60-70-х рр. на

9

5’У 20-30-х рр. ще були спроби архітектора Д.Дяченка створити будівлі в дусі 
необароко (корпуси Сільськогосподарської академії у Голосієвому, 1925-1927 рр., 
житловий будинок по вул. Пушкінській, 9, 1930 р.), але вони значно поступають
ся монументальності та довершенності форм споруди П.Альошина.
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Ріг вулиць Саксаганського (Маріїно-Благовіщенскої) та Червоноар- 
мійської (Великої Васильківської) після руйнувань 1943 р. Пуб
лікується вперше.

цьому місці виріс житловий дім, який не відрізняється від біль
шості, що стоять по всьому місту. Відомим серед киян зробив його 
хіба що гастроном “Київський”.

Як бачимо, результати німецьких руйнувань значно менші від 
радянських. Гадаємо, це не характеризує перших як милосердних 
завойовників. Достатньо лише згадати долю Варшави, яку було 
практично стерто з лиця землі під час відступу німецьких військ. 
Там фашисти відмінно виконали наказ командування і від чудового 
міста не залишилося майже нічого. Можливо, за браком часу або 
через будь-які інші причини загарбники не знищили київські свя
тині, що ще вистояли після стількох жахливих років.

На відміну від тієї ж Варшави київські зруйновані споруди ніколи 
не відбудовувалися після війни. Годі вже казати про такі приклади 
"воскресіння” західноєвропейських міст, як відновлення серед
ньовічної забудови Вюрцбурга та інших міст Німеччини, які було 
повністю розбомблено американською авіацією в 1945 р. Хтось 
може заперечити, мовляв, не можна порівнювати цінність 
архітектури середньовіччя і ХЗХ-ХХ ст. Можливо, вони й праві, 
але не можна й порівнювати наше ставлення до рідної старовини, 
якщо навіть цегла від руїн Успенського собору була вивезена на 
смітник як непотріб під галасливі заяви про варварське знищення
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храму фашистами. Плоди дерева бездуховності, посадженого в 
20-30-х рр. рясно зацвіли вже у 40-х. Київ під час другої світової 
війни став цілим садом таких дерев. Безвинне місто було віддано 
на поталу диявольським намірам тиранів нашого століття.



5. “ТИХЕ НИЩ ЕННЯ” 50-80-х...
Так закінчився найтрагічніший для Києва період у його історії 

-  перша половина XX ст. Результатом злочинної діяльності влади 
та стратегічних розрахунків військових була загибель одних з 
найкращих архітектурних пам’яток. Були стерті у попіл найкра
сивіші вулиці міста. Незважаючи на страшні рани, нанесені місту 
під час війни, Київ ще зберігав залишки колишньої пишноти. 
Знищити природну красу і привабливість міста виявилося не під 
силу нікому

Після завершення війни столиця потроху відбудовувалась. 
З’являлися нові архітектурні ансамблі Хрещатика, Прорізної, 
Пушкінської та багатьох інших вулиць, зруйнованих у 1941- 
1943 рр. Процес відбудови завершився наприкінці 50-х рр. 
Часи нової реконструкції більш віддалених від центру районів 
столиці настають у 60-ті рр. У цей період прокладаються нові 
проспекти, автостради, будуються мости, розширюються старі 
вулиці. Над пам’ятками архітектури в черговий раз у XX ст. 
нависла смертельна загроза. Почався сумний новий етап нищення 
того, що ще лишилося від попередніх лихоліть.

Зрівнювали з землею рештки давніх монастирів, пустиней, 
церков Подолу, Печерська та інших районів. “Підчищали” 
недоруйноване у 30-х рр. Так, 1962 р. став останнім в історії 
церкви  Ж ивоносного дж ерела на Братській Борщагівці. 
Бароковий храм тут було зведено ще 1740 р. У 1811 р. до нього 
прибудували дзвіницю з псевдоросійським шатровим завер
шенням. Постановою Київської міської ради від 29 травня 1936 р. 
церкву було закрито52. Тоді ж було знищено банні споруди. Поволі 
руйнуючись, споруда простояла до початку 60-х рр. Так само зни
кають й інші маленькі церковки на околицях Києва або на тери
торіях, які ще не входили тоді до складу міста. Доля цього храму 
здається дуже символічною у контексті нашої історії. Гоніння на 
церкву у 20-30-х рр., тотальне руйнування культових споруд по 
всій країні припиняється у 1941 р. Тимчасове припинення 
атеїстичної кампанії на час війни було спричинено намаганнями 
партійного керівництва мобілізувати народ на боротьбу з 
загарбниками, використовуючи при цьому будь-які заходи, в тому

52 ДАМК Ф. Р-1. -  Оп. 8. -  Спр. № 7614.
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числі і церкву. їй робляться чималі поступки, відкриваються сотні 
храмів, відновлюється діяльність багатьох монастирів (у Києві -  
Печерського таПокровського). Наприкінці 50-х рр. знову наста
ють роки реакції, знову закривають храми і монастирі, знову, як і
двадцять років тому зносяться церкви. Пік руйнувань припав саме 
на 1962-1963 рр.

Таким чином, на початку 60-х рр. храми знов потрапили 
під приціл нових керівників міста. Прийнято вважати, що 
найбільше культових споруд було знесено в Україні в період 
сталінських репресій до другої світової війни. Для Києва це дійсно 
правильна оцінка.53 Як відомо у 30-ті рр. Київ дещо “відставав” 
за часом від решти великих міст у справі руйнування. У 60-ті рр 
він “йшов у ногу” з усім Радянським Союзом.

Ідеологічні міркування у вік прогресу будівельної техніки давали 
можливість прискорити темпи руйнувань. Свідомо чи несвідомо 
сповідувався принцип миттєвості нищення, щоб населення не 
могло отямитись від скоєного. Рятували нічні роботи. Відому 
Троїцьку церкву на вул. Червоноармійській було знесено за одну 
ніч. За одну ніч перекреслили багатовікову історію одного з 
київських храмів, який заснували ще у 70-х рр. XVII ст. Первісно 
храм був дерев’яний і знаходився в районі сучасної Софійської 
площі (на початку вул. А. Тарасової), у дереві ж він зазнав декількох 
перебудов. За проектом архітектора І.Мічуріна для церкви у 1780 
р. спорудили іконостас. Святинею храму вважалася ікона Бого
родиці, яку перенесли сюди з Благовіщенської церкви на Золотих 
воротах34. Храм закрили і знесли у зв’язку із будівництвом “при
сутственных мест” у 1858 р. Наступного року нове приміщення 
для церкви звели на Великій Васильківській. Із старої Троїцької 
перенесли мічурінський іконостас. З часом дерев’яне приміщення 
обклали цеглою, прибудували дзвіницю.

Троїцька церква являла собою просту за архітекіурою, невелику 
споруду псевдоросійського стилю. Незважаючи на стримані роз
міри храму, він користувався популярністю серед прихожан. Назва

53 Хоч у багатьох інших містах найвизначніші архітектурні пам’ятники були
знищені у період правління М.Хрущова. По всій країні тоді загинуло близько 
10000 пам’яток архітектури, головним чином церков. Серед найвідоміпшх втрат 
-  Троїцький собор ХУЛІ ст. у Глухові, який знесено 1962 р.

54Киев: Энциклопедический справочник. - К , 1985. -С . 622.
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“Троїцька” прижилася та поширилася на прилеглі до церкви те
риторії і перетворилася на загальновживаний топонім. Досить 
згадати, що площа, на якій зараз стоїть Олімпійський стадіон, 
колись звалася Троїцькою. Цю ж назву прибрав собі і народний 
дім, який побудували 1902 р. (архітектори В.Осьмак та Г.Анто- 
новський) поруч з храмом (тепер Театр оперети). У будинку на 
розі з вул. Жилянською донедавна ще діяли Троїцькі лазні. Тепер 
тут можна побачити вивіску “Троїцький гастроном”. Це все, що 
лишилося від назви та самої церкви. Згідно з постановою № 1606 
Виконкому Київської міськради від 25 вересня 1962 p., її знесли у 
зв’язку з реконструкцією вулиці. Киянам і в голову не спадає 
назвати Троїцьким перший у місті шістнадцятиповерховий 
будинок (архітектори А.Малиновський і Г.Колесов), який через 
сім років після руйнування церкви зайняв святе місце.

За рік до загибелі Троїцької церкви, у 1961, знесли М икіль- 
ський храм на однойменній слобідці на лівому березі Дніпра. Ар
хітектура цієї споруди була досить простою. Своїми формами вона 
нагадувала вищеописану Троїцьку церкву. Історія цього храму 
цікава, хоча і не така давня. Земля, на якій пізніше звели церкву, з 
1508 р. належала Пустинно-Миколаївському монастирю на 
Печерську. У кінці XIX ст. тут жили переважно робітники заводу 
“Арсенал”55. Збудована тоді ж Микільська церква довгий час 
залишалась тут єдиною примітною спорудою. У храмі брали шлюб 
у 1910 р. А. Ахматова та М.Гумільов. Слобідка увійшла у 1923 р. 
до складу міста Києва. Церква пережила буремні 30-ті pp., 
руйнування воєнного періоду, коли весною 1943 р. німці повністю 
спалили селище56. Фатальним для пам’ятки став 1961 p., коли 
виконком Київської міської ради прийняв рішення № 1255 “Про 
зняття з реєстрації церковної общини руської православної церкви, 
закриття і знос молитовного будинку в селищі Микільська Слобідка 
Дарницького району м. Києва” (4 липня 1961 p.). По-телеграф- 
ному чітко у документі викладений зміст майбутніх дій: “Відповідно 
до проектного плану будівництва Київського метрополітену в 
районі селища М.С. при прокладенні траси підлягає зносу низка 
споруд, в тому числі і молитовний будинок церковної общини 
руської православної церкви”. На підставі цього виконком міської

55 Киев: Энциклопедический справочник. -  К., 1985. -  С. 431.
56 Там само.
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ради депутатів трудящих постановляє: “Молитовний будинок 
релігійної общини руської православної церкви закрити і розібрати, 
а общину з реєстрації зняти.

Голова виконкому Київської міської ради депутатів трудящих —
О. Давидов.”

У травні 1962 р. виконком Київради вирішує знести церкву 
св. Феодосія в Дарниці. Споруда мала невеликі розміри; храм 
складався з цегляної церкви з куполом у стилі українського 
бароко та прибудованої дерев’яної дзвіниці. Мало відомо нам про 
історію цього храму, що був зведений у другій половині XIX ст. 
Декілька рядків постанови № 725 сухо повідомляють про те, що у 
зв ’язку з наміченою реконструкцією Ялтинської вулиці в 
Дарницькому районі та будівництвом там парку, виконком 
вирішив знести церкву, що вже тоді знаходилася в ава
рійному стані. Церква Феодосія, як і Микільська, теж до 
останніх днів залишалася діючою.

Таким чином, 1962 р. став роком остаточного знищення лівобе
режних церков Києва. У тих районах міста скрізь постали про
мислові та новітні житлові споруди, а єдині пам’ятки зодчества, 
які служили культурним та історичним мостом з правобережжям, 
не збереглися. “Вдячні” нащадки провели у 1964 р. новий бульвар 
на Русанівці та назвали його ім ям людини, підпис якої стояв у 
кінці кожної зловісної постанови про знесення храмів лівобереж
жя -  Олексія Давидова57.

Мер Давидов залишив по собі “пам’ять” не тільки на лівому 
березі та у центрі міста. З його діяльністю пов’язані і руйнування 
в районі Куренівки. У 1963 р. було знесено Пантелеймонівську 
церкву, яка стояла на вул. Семена Скляренка. Храм було зведено 
за проектом В.Ніколаєва (1898-1900 рр.) у садибі шпиталю при 
Київському міщанському товаристві. Достатньо поглянути лише 
на фотознімок будівлі, щоб переконатися в тому, що церква стала 
найпересічнішою роботою архітектора. Максимально спрощений 
фасад, невиразні форми -  все відрізняло її від решти культових 
споруд зодчого. Але й така непоказна будівля була, безперечно, 
пам’яткою свого стилю та епохи. На фоні жалюгідних нетрів та 
одноповерхової забудови Куренівки Пантелеймонівський храм

57 О. Давидов з 1947 по 1963 рр. -  голова виконкому Київської міської Ради 
депутатів трудящих
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здавався монументальною будівлею. Церква до знесення 
залишалася діючою. Вона служила певним осередком духовності 
району. Тут брали шлюб, хрестили, відспівували (лише за 1961 р. 
тут було хрещено 249 дітей, здійснено 12 вінчаньі 59 похоронів58). 
Не дивно, що у розпалі чергової кампанії з боротьби з релігією 
храм руйнують. Офіційно, він “заважав” реконструкції Мало-Виш- 
городської вулиці. Ситуація згладжувалась формальним наданням 
общині права оренди для культових цілей приміщення у 
приватному секторі59. На знищення цієї церкви дала згоду і Рада 
у справах руської православної церкви при Раді Міністрів СРСР.

Індустріальна будівнича хода невпинно наступала на стару 
забудову міста Вивернутись, вціліти пам’яткам минулого було 
далеко не просто. Гинули не тільки культові споруди, а й будинки 
цивільного призначення. І в центрі, і на околицях міста у перші 
повоєнні десятиріччя починали виростати нові житлові 
багатоповерхові корпуси. Натомість почали зникати невеликі 
будівлі, якими були в основному забудовані вулиці Мельникова 
(Дорогожицька), Жилянська, кінець Горького (Кузнечна) та ін. 
Більшість із знищених споруд не являли собою, звичайно, пам’яток 
архітектури, але деякі з них могли служити цікавими прикладами 
містобудування кінця XIX -  початку XX ст. Велика кількість зруй
нованих споруд була пам’ятками історії. У деяких з них мешкали 
різні видатні діячі мистецтва, науки, політичні діячі. Так, 
наприклад, у 50-х рр. був знесений будинок кінця XIX ст. по 
вул. Полупанова (Ярославів Вал), 15. Маленький одноповер
ховий будинок належав професору І.А.Сікорському, син якого
І.І.Сікорський відомий усьому світу як видатний авіаконструктор 
і творець вертольоту. З 1904 по 1918 рр. у будинку знаходилася 
музична школа М.Лисенка. Знесення споруди було продиктоване 
потребою реконструкції однієї з центральних вулиць міста. На 
тому місці у 50-х рр. звели п’ятиповерховий готель “Червона 
зірка”, стиль якого витриманий у типових рисах “сталінської” 
післявоєнної архітектури. Десятки таких одноповерхових будинків, 
як дім Сікорських, було знесено у 50-60-ті рр.

Зникали і більш цікаві старі київські споруди. Серед зруйно

58 ДАМК Ф. Р-1. - Оп. 8. - Спр. № 223.
59 Там само.
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ваних у середині 50-х виділяються Подільські ворота Нової 
Печерської фортеці. Як відомо, заклали фортецю 1831 р., а 
набережний верк (офіційна назва Подільських воріт) збудували у 
кінці 40-х -  на початку 50-х рр. XIX ст. Розташовувався він на 
самому березі Дніпра, від нього тягнулися укріплення до Ми- 
кільських воріт в районі заводу “Арсенал”. Простояли Подільські 
ворота всього сто років, хоча являли собою цінну пам’ятку 
оборонного призначення.

Десятки прекрасних будівель Києва були спотворені на 
початку 60-х рр., як і в тридцяті роки так званими реконст
рукціями. Споруди втрачали значну частину свого декору, що дуже 
сильно псувало їх зовнішній вигляд. Так, у 1968 р., під час “ре
конструкції” караїмської кенаси на вул. Ярославів Вал, зникають 
ошатний мавританський купол і деякі елементи прикрас карнизу. 
Так влада в черговий раз продемонструвала всю свою безкуль
турність та невігластво щодо пам’ятки, яку було зведено 1900 р. 
архітектором В.Городецьким (гроші на будівництво молельні ви
ділив підприємець С.Коген). Унікальна, єдина київська культова 
споруда караїмів, невелика кількість яких проживала у місті на 
початку XX ст., була закрита у 1927 р. згідно з по становою Президії
Київського окружного виконкому. Зараз це приміщення займає 
Будинок актора.

Ровесник кенаси -  будинок на розі вул. Прорізної та Во- 
лодимирської (в якому останнім часом містився ресторан 
“Лейпциг”) так само потерпів від “ремонту”. Високий зі шпилем 
купол цієї споруди, зведеної архітектором К.Шиманом, прикра
шений витонченими кованими деталями, був просто знищений. 
Так проводилась “реставрація по-радянськи”, щоб уникнути неба
жаного клопоту з його справжньою реставрацією.

Спрощених форм набуває і Театр ім. ТФранка (колишній театр 
“Соловцов”) в результаті реконструкції 1959-1960 рр. (архітектор
В.Колчинський). Після перебудови третього поверху і знищення 
ліпних прикрас споруди оригінальна будівля архітекторів 
Е.Брадтмана і Г.Шлейфера (1898 р.) набула вигляду пересічного 
провінційного театру.

Найбільш сумнозвісною стала реконструкція у 60-х рр. 
будинку Автодорожного інституту на розі вул. Січневого 
повстання та Суворівської. Споруду колишньої П ’ятої гімназії, в
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якій знаходиться інститут, було повністю спотворено. Весь 
пишний псевдоросійсько-мавританський декор будинку було 
знищено, а обкладений плиткою фасад зробився сірим.

Не принесли істотних змін до справи реконструкції, ремонту 
та перебудов історичної забудови Києва і 70-80-ті рр. До споруд, 
зведених століття тому, ставилися з такою ж зневагою, як і в 30- 
60-ті рр. Будинки перебудовували, нехтували їх мистецькою 
цінністю (не зважаючи на перебування пам’яток під охороною 
держави). Яскравий приклад -  реконструкція Театру ляльок у 
1974-1975 рр. З 1955 р. театр займав будинок, зведений 1897 р. 
(архітектор Г.Шлейфер) по вул. Малій Васильківській, 13 (вул. Шо- 
та Руставелі) для хоральної синагоги Києва. Після прибудови до 
фасаду приміщення вестибюлю і зрізання верхніх частин споруда 
втратила у своїй монументальності та цілісності композиції. Доля 
цієї пам’ятки виявилася дещо “щасливішою”, ніж доля сусідньої-  
колишньої купецької синагоги. Її спорудили через два будинки 
від хоральної за проектом архітектора В. Ніколаєва у 90-х рр. 
Реконструкція 1958 р. сильно змінила зовнішній первісний вигляд 
будівлі, яка сьогодні знана всіма киянами як кінотеатр “Кінопа- 
норама”.

Брутальним чином у 1976 р. було зруйновано половину осо
бняка барона Штейнгеля по вул. Воровського, 27 (колишня вул. 
Бульварно-Кудрявська). На місці давньої садиби почали 
споруджувати нові корпуси Інституту ортопедії (архітектор Ф.Ма- 
каренко) і стару будівлю планували знести повністю. Врешті-решт 
знищили лише частину пам’ятки, збудованої у 60-х рр. XIX ст. 
Після зведення інституту залишки особняка у стилі англійської го
тики стали вестибюлем новобудови. Чарівній привабливості імпо
зантного і відомого у Києві будинку, над розбудовою якого пра
цювали архітекториВ.Ніколаєв таВ.Сичугов (1877-1879рр ), було 
завдано непоправної шкоди. Незважаючи на значні втрати об’ємів 
та дисгармонію у сприйнятті архітектури особняка через будівлю 
інституту, пам’ятка і зараз є свідченням неабиякого таланту зод
чих.

Будівлі руйнувалися не тільки шляхом реконструкцій або пере
будов. Як і в попередні роки радянської влади, типовим явищем 
стало “збідніння” фасадів київських споруд після їх планових 
ремонтів. З кожним таким ремонтом з декору будинку зникали чи
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то капітелі колони, чи то голова каріатиди або атланта... Типовим 
у цьому випадку став “ремонт” у кінці 80-х рр. великого неокла- 
сицистичного будинку на розі вул. Саксаганського та Комінтерну. 
Споруду цю звели за проектом архітектора О.Хойнацького у 1899 
р. для Південноросійського товариства торгівлі аптекарсь
кими товарами (“Юротат”). До вищезгаданої реконструкції 
фронтон будівлі та стіни перед входом прикрашали скульптури в 
античному стилі. Після “ремонту” зображення давньогрецьких 
богинь “залишили” свій “парфенон” з волі тих, хто керував 
будівельними роботами.

У 70-ті рр. починається широкомасштабна реконструкція цен
тральних вулиць Києва. І знову, як це не парадоксально, великих 
втрат зазнав Хрещатик. Здавалося б, після воєнного руйнування 
було б правильно зберегти все те, що лишилося стояти у камені.
На жаль, цього не сталося. Саме у 70-ті рр. був зруйнований на
ріжний з бульваром
Т. Шевченка будинок №
58. Триповерховий дім 
був споруджений 1875- 
1876 рр. за проектом 
архітектора А  Гросса на 
замовлення купця  
Некрасова Фасади по 
Хрещатику та Бібіков- 
ському бульвару були 
щедро прикрашені ліп
ними орнаментами у 
стилі Відродження. Чу
довий маленький па
лаццо, скоріш за все, не 
влаштовував когось 
своїм місцерозташу- 
ванням. Та й розміри 
споруди не підходили 
під роль пропілеїв буль
вару та ще на початку _ ..

Троїцька церква по вул. Червоноармійській
якого стоїть монумент незадовго до знесення. Фото з фонду
вождю. Було вирішено ЦДКФФАУ. Публікується вперше.



Церква св. Миколи на Передмостовій Слобідці.
виправити цю “помилку” і звести гідні такого місця нові споруди. 
Однак збільшена поверховість новозведеного жилого будинку за 
проектом зодчих В.Гопкала та О.Малиновського не компенсувала 
втрати художності попередньої будівлі. Сухий, майже безликий 
фасад нової коробки не можна порівняти з грою пластики на стінах 
знесеного дому. На цьому етапі реконструкція кварталу і 
завершилася.

У кінці 80-х рр. у періодичних виданнях України виникла дис
кусія з приводу долі цього відрізку Хрещатика. Десятки вчених і 
архітекторів виступали проти знесення історичної забудови ву
лиці. Це була одна з перших громадських акцій киян із збереження 
архітектурної спадщини міста у ті ще цілком не демократичні 
роки.60 Так чи інакше, але надалі процес перебудови кварталу 
загальмувався. Питання реконструкції цього відрізку залишається 
актуальним і до сьогодні.

Активно велася перебудова іншого відрізка Хрещатика, який 
також вцілів під час війни. Йдеться про перші номери вулиці. Тут 
поряд з декількома високоповерховими спорудами банків, зве
дених у 1913-1914 і 30-х рр., існувало й п’ять будинків більш ран
ньої забудови (з 1840 по 1890 рр.). Жодного з них не лишилося до 
нашого часу. Першим був знесений у 1977-1978 рр. дім № 16 на 
розі Хрещатика та сучасного майдану Незалежності (тоді

00 Силин О. Останній квартал старого Хрещатика // Пам’ятки України. -  К , 
1987.-Ч . 1.-С. 24-27; К , 1988.-Ч . 2.-С . 32-33.
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Пантелеймонівська церква на Куренівці. Фото з фонду 
ПДКФФАУ. Публікується вперше.

площа Жовтневої Революції). Це був один із перших кам’яних 
будинків на вулиці. Зведено його було 1851 р. архітектором
О.Беретті. Фасад досить великого триповерхового будинку мав 
прості риси, притаманні типовим проектам пізнього класицизму. 
Власник споруди, шляхтич Маврикій Понятовський продав її 
київському губернському дворянству, яке і влаштовувало тут свої
зібрання аж до 1917 р. За радянської влади це приміщення 
використовували заклади освіти, профспілки, поліграфічна школа. 
На місці зруйнованої пам’ятки постав у 1978 р. будинок 
Укрпрофради.

На протилежному кінці кварталу, на площі Ленінського ком
сомолу, знесли легендарну споруду -  готель “Європейський” . 
Один з найдорожчих готелів Києва минулого сторіччя був 
зведений за проектом того ж О.Беретті 1851 р. на місці старого 
театру. Архітектура готелю, незважаючи на однаковий час 
спорудження з будинком Понятовського, досить сильно 
відрізнялася більш вигадливим декором. Будівлю прикрашали 
коринфські капітелі у пілястр і трикутні сандрики над вікнами. Про
стояла пам’ятка до 1978 р., коли її знесли (разом з доброю час
тиною Володимирської гірки), аби збудувати приміщення музею
В.Леніна. Після завершення будівництва у 1982 р. площа Ленін
ського комсомолу набула свого сучасного парадно-ділового 
вигляду. Втім, не можна сказати, що пам’ять про готель зовсім
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зникла у сього-
*

денні міста. Пло
ща, де він колись 
стояв, носить за
раз назву Євро
пейська.

Невдовзі після 
знесення цих 
двох будинків 
зникають і ос
танні три мало-

. . „  _  ™  поверхові спо-П’ята гімназія на Печерську. Початок XX ст. г
руди цього квар

талу. Один з них, під № 4, був типовий триповерховий будинок 
другої половини ХЗХ ст. Архітектура його була вкрай простою і 
не примхливою. Дім цей з 1869 р. належав швейцарському 
підданому Целестіну Верле -  годинникарю та ювеліру. На межі 
століть тут орендував приміщення під свій магазин інший 
ювелірних справ майстер -  И.Маршак, який, щоправда, був 
популярнішим і значно заможнішим за швейцарця. В останні роки 
свого існування у будинку розміщувалося агентство “Новини”. На 
місці зруйнованого у кінці 80-х рр., був зведений новий корпус 
агенції з квартирами на верхніх поверхах. Зазначимо, що нова 
споруда гармонійно вписалась у забудову Хрещатика, не псуючи 
загального вигляду вулиці.

Не псує вигля
ду вулиці й ціка
вий за архітекту
рою готель “Хре
щатик” (архітек
тори В.Гопкало і 
Л.Філенко), який 
виріс під № 12 у 
другій половині 
80-х рр. Тільки
спорудили його 

•  •

на місці одного 3 Споруда Автодорожного інституту (колишня П’ята 
найперш их бу- гімназія) після реконструкції у 60-х рр. XX ст.
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Особняк барона Штейнгеля наприкінці XIX ст.
динків на цій вулиці. У 1840 р. архітектором О.Беретті зведено 
будинок для шляхтича А.Миклашевського. Архітектурно він 
нагадував решту хрещатицьких будинків, зведених у середині XIX 
ст. -  зразковий дім з усіма характерними рисами класицизму доби

'*гтя&сг.у:сі

  %

Будинок купця Некрасова на розі Хрещатику та Бібіковського бульвару.
З фонду ДАМК.
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Готель “Європейський”. Кінець XIX ст.
Миколи І. На момент знесення споруда була найстарішою на всій 
вулиці та давала нам уявлення про характер першої забудови 
Хрещатика. Знищення пам’ятки, зважаючи навіть нате, що вона 
могла не вписуватись у нову архітектурну концепцію розбудови 
Хрещатиику, можна охарактеризувати як злочин. Разом з будинком 
Миклашевського знесли ще один триповерховий дім № 14, 
збудований у другій половині XIX ст. архітектором О.Хойнаць- 
ким. Тогочасний власник будинку М.М.Біск замовив у 1879 р. ар
хітектору О.Шіле дещо перебудувати дім. Споруда одержала 
балкони, а на першому поверсі -  приміщення для магазинів з 
великими вітринами. Подібним чином діяла більшість з власників 
нерухомості на центральних вулицях Києва: з розвитком 
капіталістичних відносин, торгівлі, промисловості було все 
вигідніше здавати площу під комерційні заклади. Жителі сучасної 
столиці пам’ятають ці вітрини, коли над ними знаходилася вивіска 
салону -  ательє “Чарівниця”.

Так зникали у 80-ті рр. пам’ятки містобудування минулих сто
річ; руйнувалися окремі споруди, квартали і навіть зносилися цілі 
вулиці. Прикладом зникнення цілих історичних районів міста з їх 
забудовою є знищення на Подолі урочищ Гончарі, Дігтярі та 
Кожум’яки. Однойменні вулиці (а також вул. Воздвиженська) 
існували у підніжжя гір Старокиївської, Замкової, Детинки ще з 
середньовіччя. У XIX ст. тут з ’явилися одно-, дво-, триповерхові 
будинки ремісників та дрібних підприємців, а збережена до кінця
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Будинок по вул Банковій, 8, де у 90-х рр. XIX ст. жив художник В.М.Нестеров. 
Не зберігся. Фото з фонду ЦДКФФАУ Публікується вперше.

Архітектурні пам’ятки, як бачимо, зникали у всіх районах Києва: 
Старому місті, Подолі... Неправий той, хто думає, що зносилися 
лише малоповерхові споруди з невиразним архітектурним 
обличчям. Підтвердженням цьому є факт знищення частини однієї 
з аристократичних вулиць Липок -  Банкової (у радянські часи -  
вул. Орджонікідзе). Досить несподівано для киян знесли дві цілком 
респектабельні споруди на парному її боці. Одна з них - 
чотириповерховий прибутковий будинок (№ 4) кінця XIX ст., що
до 1917 р. належав Є.Ігнатьєвій. Пам’ятка мала фасад, багато 
декорований  
ренесансними 
деталями, які 
так любили зо
дчі міста сто 
років тому. Ін
ша споруда 
(№8) -  особ
няк колезько
го асесора  
В.Ейсмана -
СТОЯВ поруч з Будинок Щітківського по вул. Полтавській. Малюнок 
відомим буди- В.Чепелика.

\яш » ^ * І' жН' * - і '  \
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нком архітектора В.Городецького. Цей зруйнований необароковий 
будинок був відомий головним чином тим, що тут у 90-х рр. XIX 
ст. під час роботи над розписами Володимирського собору (1885- 
1896 рр.) жив російський художник В.Нестеров. Знесення будинків 
по вул. Хрещатик, наприклад, можна було б виправдати 
прагненням керівників міста та архітекторів надати центральній 
артерії міста респектабельного сучасного вигляду. Знищення ж 
споруд по вул. Банковій важко піддається осмисленню взагалі. На 
місці двох великих імпозантних будівель у 80-х рр. з’явилася 
непоказна коробка з приміщеннями від ділів ЦК КПУ. Нова споруда 
-  наче чужа матерія -  дисгармонійно ввійшла до суцільної забудови 
кінця XIX -  початку XX ст. Площа нової будівлі, здається, не є 
більшою за площу знесених будинків, в яких ті ж відділи можна 
було б розмістити після певної реконструкції всередині.

Нещодавно, у середині 80-х рр., Київ втратив чимало цінних 
пам’яток зодчества, які не просто були рядовими прикладами 
будівництва, а втілювали цілі етапи в архітектурі міста. Серед 
таких втрат -  перший київський будинок в українському народному 
стилі -  двоповерховий дім І.Щітківського по вул. Полтавській, 
якого було зведено 1908 р. за проектом архітектора-подвижника, 
новатора у справі розвитку національних рис в українській 
архітектурі початку XX ст. -  В.Кричевського. Стримані, лаконічні 
форми, перенесені автором з дерев’яного народного зодчества 
України робили споруду цілком відмінною від усього, що зводи
лося тоді в Києві. На жаль, доведену до жахливого стану пам’ятку 
знесли 1987 р., і тепер забудова цього кварталу вулиці абсолютно 
позбавлена духу старовини.

Через таке ж недбайливе ставлення, загинули у 1984 р. інші 
видатні споруди міста -  будинок шевського цеху і так званий 
будинок Рибальського (бунчукового товариша) на Подолі. 
Двоповерховий та одноповерховий будинки було зведено на 
Притисько-Микільській вулиці у ХУТІІ ст. і до середини XIX ст. 
вони ще зберігали форми українського бароко. На фронтоні це
хового будинку розміщувався цеховий герб. Внаслідок численних 
перебудов споруди значно змінювали свій зовнішній вигляд. 
Особливо сильної реконструкції зазнав будинок шевського цеху у
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1893 р. (проект А.Краусса)61. Дві сусідні споруди у 1911 р. об’єд
нали, надбудувавши над ними ще третій поверх.62 Архітектор- 
реставратор В.Отченашко виявив у 1979 р. цю єдину збережену 
у Києві споруду, пов’язану з цеховим ремісництвом. Після 
детального дослідження реставраторами був розроблений план 
відбудови пам’яток у первісному стані, але напівзруйновані за
лишки знесли. І по сьогодні на місці будинків -  порожнеча.

Як бачимо, протягом усієї історії Києва після 1917 р. ставлення 
до його культурного надбання та спадщини зазнало незначних 
змін. Унікальні пам’ятки містобудування нищилися по-варварськи 
без найменшого огляду на цінність споруди та її роль у загальній 
картині міського пейзажу. Руйнування під час другої світової війни 
змусили владу вдатися до заходів щодо збереження та реставрації 
пам’яток Києва на законодавчому рівні. Ці дії були не завжди по
вними і далеко не всеосяжними.63 У 1960 р. до Кримінального 
кодексу УРСР навіть було внесено статтю про кримінальну від
повідальність за умисне знищення, зруйнування чи зіпсування 
пам’яток культури та природи. Хто і коли був засуджений за цією 
статтею -  невідомо, а от про злочини, що мали місце одразу після 
прийняття поправки, ми вже писали.

Після безоглядного нищення архітектурної спадщини у 20-30- 
х рр., тяжких втрат у 1941-1943 рр. під охорону держави були 
поставлені деякі залишки того, що ще лишилось. Вже начебто спала 
загроза знищення над пам’ятками ХІ-ХУШ ст.: вони були ретельно 
відреставровані Але, так само як і в 30-ті рр., панувало зневажливе 
ставлення до всього того, що було створене у кінці XIX -  на 
початку XX ст. Споруди цього періоду, які навіть мали статус па
м’яток, піддавалися перебудовам, занедбувалися до аварійного 
стану або й просто зносилися. В умовах тоталітарного режиму, 
що панував у СРСР, виступати проти такої політики щодо 
національних святинь було вкрай важко і небезпечно. З отри
манням Україною незалежності та демократичними перетво
реннями ситуація мала б кардинально змінитися на краще...

61 Кадомська М., Огченаппсо В. Будинки XVIII ст. по вул. Пригисько- 
Микільськійу Києві // 3 історії української реставрації. -  К., 1996. -  С.32.

“ Там само.
63 Акулешю В. Охорона пам’яток культури в Україні. -  К., 1991. -  С. 174.
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6. СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ
У незалежній Україні вже чимало зроблено у справі охорони 

та відновлення архітектурних пам’яток минулого. Реставруються 
та відбудовуються давні храми та монастирі, палаци, замки та інші 
споруди. Процес відбудов охопив і Київ. Згадаймо лише відтво
рення церкви Богородиці Пирогощої, Михайлівського Золотовер
хого монастиря, дзвіниці Катерининського монастиря, Казансь
кого храму Фролівського монастиря, Миколаївської церкви на 
Аскольдовій могилі. Нарешті, після восьмидесятирічної перерви 
у Києві знов починають будувати культові споруди. Ми прига
дуємо добре забуте мистецтво цього виду зодчества. Величні хра
ми у формах українського бароко споруджуються в Дарниці, на 
Троєщині. Безсумнівно, це відіграє позитивну роль як в духовному, 
так і в естетичному вихованні населення цих районів, де особливо . 
гостро відчувається 
тектури.

Але наш час несе чимало небезпеки для історичної спадщини.
На жаль, останні роки не поклали край руйнуванню пам’яток

%

містобудування минулих сторіч.
Мало хто сподівався сім-вісім років тому на відбудову втрачених 

шедеврів архітектури. Більше вірилося у те, що з настанням 
демократичних часів припиниться практика нищення надбання 
минулого. Парадокс, але вийшло все навпаки. П ам’ятки 
продовжують гинути, в той час коли йде відбудова втрачених!? 
Важко збагнути, 
що лише на по
чатку 90-х рр. 
місто було поз
бавлено своїх 
видатних спо
руд минулого.
Згадаймо, на
приклад, так 
званий купець
кий будинок на 
розі вулиць На-
береж но-Х ре- Купецький будинок по вул. Набережно-Хрещатицькій. З 
щ атицької та фондуНДГПАМ.
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Ігоревської, який ще сім років тому фігурував як такий, що існує, у 
всіх довідниках та фотоальбомах, присвячених Києву.64 Споруда, 
зведена у першій половині XIX ст. як готель та приміщення для 
ресторану, магазинів та складів, мала дуже своєрідні форми. Її 
архітектура була несхожа на решту збережених донедавна ампірних 
київських будівель. Виділявся хрестоподібний мезонін над другим 
поверхом, який надавав будинку оригінальних рис. Дім знесли, і 
тепер на його місці смітник, загороджений будівельним парканом.

Будинок № 14 по вул Ярославів Вал.

Приблизно п’ять років тому знесли інший будинок, що був 
занесений у численні довідники та книжки з історії архітектури, 
відомий як старопечерський дім на вул. Московській. Типовий 
будинок з рисами провінційного класицизму давав уявлення про 
забудову Києва першої половини XIX ст. До початку 90-х пам’ятка 
дійшла у жахливому стані та її розібрали, аби відтворити заново 
на тому ж місці.

Подібна практика “реставрації” зараз широко розповсюдилася 
серед багатьох архітекторів та чиновників з міської адміністрації. 
Повністю знесено споруду колишнього готелю “Франсуа” 
(“Театральний”) на розі вулиць Володимирської та Богдана 
Хмельницького. Тепер тут ведеться будівництво вищої на декілька 
поверхів копії зруйнованого готелю. При цьому розібрано сусідній

64 Кончаковский А., Малаков Д. Киев Михаила Булгакова. -  К., 1990. -  С. 47.
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модерновий прибутковий дім початку XX ст. Доля його лишається 
незрозумілою. За первісним проектом будинок планували 
відновити. Форми ж споруди, що зводиться на його місці, зараз 
абсолютн<^схожі на форми знесеного будинку.

“Готельна лихоманка”, що все сильніше розгортається у Києві, 
збільшує кількість зруйнованих пам’яток. Унаслідок будівництва 
надсучасних чотири-, п’ятизіркових готелів по вул. Володимир- 
ській (“Свята Софія” та “НШоп”), зруйновано будинок № 17, в якому 
на початку XX ст. знаходилася редакція журналу “Київська 
старовина”65. Архітектори запевняють захисників пам’яток міста,

що у ході будівельних ро
біт зруйновану будівлю 
буде відтворено у первіс
ному вигляді. Планується 
знести і відбудувати бу
динки № 47 та 49 по Во- 
лодимирській вулиці, які

зведення чергового монс
тра туристичного бізнесу. 
Якщо керуватися такими 
приципами, що все мож
на знести, а потім від
будувати, то чи не прий
демо ми до парадоксаль
ного рішення про непот
рібність взагалі зберігати 
свідчення нашого мину
лого? Безперечно, Київ 
потребує негайних захо-

Будинок на Софійській площі під час зне- ДІВ 3 ремонту та рестав- 
сення у 1997 р. рації центру міста. Не
обхідно провести і деяку реконструкцію, і нове сучасне будівниц
тво. Але робити це треба тільки з урахуванням великої цінності 
цієї території для нашої культури. Невже було зроблено мало 
помилок і злочинів щодо історичної забудови столиці у попередні

ссстали на заваді для

65 Метою діяльності видавництва якраз і була пропаганда, збереження і 
дослідження нашої культурної спадщини.
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роки, щоб ми зараз дозволили собі донищити ті крихти, які ли
шилися?

Сьогодні ми всі засуджуємо практику нищення у 30-80-х рр. 
міських церков, монастирів, інших видатних споруд. У той же час 
ми є свідками, як у наші дні зароджується черговий етап 
нігілістичного ставлення до пам’яток минулого. Уся різниця між 
руйнуваннями радянської доби і сьогоденням криється у причинах 
зносу історичної забудови. Раніше наші цінності приносилися в 
жертву ідеології (войовничого атеїзму, боротьби з дрібнобур
жуазними пережитками в архітектурі тощо) — тепер вони гинуть 
з волі тих, хто планує одержати чималі прибутки від будівництва 
на звільненому місці прибуткових готелів, бізнес-центрів та 
паркінгів. Іноземний інвестор готовий вкладати чималі кошти у 
розбудову Києва тільки за умови надання йому територій, що його 
цікавлять. При цьому зарубіжні підприємці мало звертають увагу 
на значення і вартість того, що руйнується при новому будівництві. 
Місцева ж влада не намагається захистити наше історичне 
середовище. Більше того -  вона всіляко підтримує найменші прим
хи бізнесменів. Останнім прикладом ‘зради” пам яток культури 
київським начальством стало знесення в самому центрі міста три
поверхового будинку по бульвару Т.Шевченка, ЗО Один з 
останніх зразків архітектури Києва першої половини XIX ст. було 
безжалісно зруйновано на початку березня 1998 р. Тепер аме-

Знесення будинку №30 по бульвару Т.Шевченка в березні 1997 р.

%
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риканці зводитимуть тут офісні приміщення. Знову законодавство 
виявило свою повну неспроможність щодо захисту національного 
надбання.

Поки розробляються геніальні архітектурні та інвестиційні 
проекти з реконструкції центральних кварталів, поволі гинуть 
славні київські пам’ятники архітектури. Невпинно руйнується 
будинок (ресторан “Лейпциг”) на розі вулиць Володимирської та 
Прорізної; колишній прибутковий будинок Сніжка (архітектор 
М.Артинов, 1901 р.)нарозі вул. Пушкінської та пл. Льва Толстого; 
цілий квартал на Бессарабці (архітектор А.Краусс, 1898 р.) тощо. 
Знову нависла загроза над багатостраждальним Хрещатиком. 
Серед багатьох проектів реконструкції кварталу між буль. 
Т.Шевченка та вул. Богдана Хмельницького (поміж яких багато 
цікавих і доречних) є такі, що не передбачають збереження час
тини старої забудови.

У занедбаному стані перебувають численні споруди на вулицях 
столиці. Практично кожній споруді міста тією чи іншою мірою 
потрібні ремонт та реставрація. Сумним символом ставлення 
міських властей до справи збереження старої забудови став 
семиповерховий прибутковий будинок по вул. Ярославів вал, 14. 
Один з найкрасивіших зразків високого віденського модерну, який 
звів у 1911 р. зодчий М.Клуг, не зазнавав найменшого ремонту 
вже десятки років. Сьогодні втрачено більшість високохудожнього 
багатого декору споруди, зруйновані масивні еркери, балкони, 
карнизи тощо. Пам’ятка гине на очах. 1 в цей час планується зве
дення хмарочоса “Президент-отеля” на дніпровських кручах на 
Печерську, що призведе до феномену другої “Багьківщини-матері”, 
яка “змагається” за висотою із старовинними київськими до
мінантами, псуючи весь краєвид з лівого берегу.

Створилася парадоксальна ситуація: інвестори борються за 
кожен клаптик землі поруч з історичною забудовою Києва, тоді 
як в центрі міста знаходятся цілі порожні площі, на яких у кращому 
разі влаштовано автомобільні стоянки. Такими є вулиці Косіора, 
Володарського, частково Дмитрівська та деякі інші, малоповерхову 
забудову яких було знесено ще на початку 80-х рр.

Усі ці приклади дають нам ясно зрозуміти, що сьогодні конче 
важливо не повторяти помилок і злочинів, скоєних у попередні 
роки відносно збереження історичної забудови Києва. Необхідно
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поєднати розбудову та реконструкцію міста з дбайливим
ставленням та відновленням всього того, що було створено
минулими генераціями. Без такого поєднання не може і йтися
про перетворення нашої столиці на справжній, європейського
рівня, культурний, економічний та політичний центр. Можна
сказати, що Київ сьогодні стоїть на порозі нової доби своєї
архітектурної історії. Хотілося б вірити, що старі часи руйнування
пам’яток, сірої непродуманої забудови центру і віддалених районів
відійшли у минуле і натомість ми будемо свідками народження та
втілення нової сучасної філософії будівництва та реставрації Киє
ва.

і
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